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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0371545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/05/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه  امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا. -امازون تكنولوجيز، انك. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  90149واشنطن ’ سياتل ’ رى افنيو ان ئتي 014

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب النشاء والوصول وادارة ومشاركة واستخدام تطبيقات  - 9الفئة 

البرامج المعبأة )المخزنة( فى حاويات وحاويات البيانات ، برامج الحوسبة السحابية 

نشر البرامج ، برامجة الحاسوب لتحليل وادارة سعة استخدام القابلة للتنزيل لتطوير و

مساحة الخادم ، برامج الحاسوب الستخدامها فى ادارة البيانات على خوادم الحوسبة 

السحابية ، برامج الحاسوب الدارة حاويات البيانات او تطبيقات البرامج المعبأة ) 

ل مساحة الكتلة ، برامج المخزنة( فى حاويات ، برامج الحاسوب لتحسين استعما

الحاسوب الدارة نشر تطبيقات البرامج وادارة موازنة الحمولة واجراء فحوصات 

 دون غيرها 9الصحة والكشف عن الخدمة والقياس بناء على االستعمال والواردة بالفئة 
 

طالب حق منح ال -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372774 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سيمبل تاتش سوفت وير  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادى   141شارع  40

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

العالمة مرتبطة مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

578463العالمة رقم 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0376994 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/23 

 :التسجيل م طالبإس
 

 شركه امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا  -امازون تكنولوجيز انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية -  90149واشنطن ’ سياتل ’ تيرى افنيو ان  014

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اعات الصوت الذكية، مكبرات الصوت، الميكروفونات، سماعات الصوت، سم - 9الفئة 

مضخمات الصوت، أجهزة التحكم عن بعد لمنتجات الفيديو والصوت وبالتحديد 

سماعات الصوت ومضخمات الصوت وأجهزة اإلستقبال ومشغالت األقراص المدمجة 

وأجهزة تدفق الصوت والفيديو والتلفزيون ومشغالت أشرطة  MP3ومشغالت ملفات 

( أو مسجالت الفيديو الرقمية، علب DVDراص الفيديو المدمجة )الفيديو ومشغالت أق

حماية وأغطية لسماعات الصوت وسماعات الصوت الذكية ومضخمات الصوت 

ومكبرات الصوت ومكبرات الصوت وسماعات الرأس وسماعات األذن، برامج 

تطبيقات الحاسوب ألجهزة الهاتف النقال والحواسيب اللوحية وغيرها من األجهزة 

لنقالة وبالتحديد البرامج للتحكم باالجهزة التي تعزز وتضخم األصوات المحيطة واخفاء ا

الصوت )الضجيج(، البرامج لتحديث مكبرات الصوت الالسلكية ومضخمات الصوت 

وسماعات الرأس وسماعات األذن، الكابالت اإللكترونية وبالتحديد كابالت الصوت 

سبقا وبالتحديد التحميالت الرقمية، أنظمة ووصالت الكابالت، الموسيقى المسجلة م

مكبرات الصوت، معالجات الطاقة الكهربائية وبالتحديد مضخمات الصوت التي تعمل 

على الطاقة، أنظمة التحويل الصوتية إلعادة إستنطاق الصوت، المثبتات ووحدات 

التثبيت الخاصة بسماعات الصوت ومضخمات الصوت، القاعدات الخاصة بمكبرات 

وت ومضخمات الصوت، أنظمة الترفيه المنزلي المؤلفة من مشغالت الموسيقى الص

الرقمية ووحدات التحكم بالموسيقى الرقمية ومكبرات الصوت ووحدات التحكم 

الالسلكية المحمولة باليد، معدات الصوت والمسرح المنزلي وبالتحديد الستيريو 

دالت )الموازنات( ومكبرات الصوت وسماعات الصوت ومضخمات الصوت والمعا

والتحويالت وحافظات مكبرات الصوت ومشغالت األقراص المدمجة وأجهزة التحكم 

عن بعد وأجهزة معالجة الصوت والفيديو أجهزة تنغيم الصوت والفيديو والشاشات 

البلورية السائلة وحدات شاشات العرض البالزمية مع إمكانية نقل إشارات الفيديو و/او 

ماعات الراس، سماعات األذن، السماعات للهواتف النقالة أو الصوت السلكياً، س

المحمولة، سماعات الرأس الشخصية لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت، سماعات 

األذن الشخصية لإلستخدام مع أنظمة تحويل الصوت، ملحقات سماعات الرأس 

عة الرأس و وبالتحديد وسائد سماعة الرأس و ولبادات سماعة الرأس وحبال تمديد سما
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

ملحقات السماعات وبالتحديد وسائد السماعات و لبادات السماعات وحبال تمديد السماعة 

، مكررات الشبكة الالسلكية، موسع الشبكة الالسلكية، برامج الحاسوب وأجزاء 

الحاسوب التشغيلية التي تخول مستخدمي اإلنترنت تطوير قوائم تشغيل فردية تنشئ 

حدد المحتوى الصوتي المفضل وتعطي توصيات خالصات صوتية مخصصة وت

وتشارك المحتوى الصوتي، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية التي تخول 

مستخدمي اإلنترنت البحث عن المحتوى الصوتي والبيانات عبر منصات متعددة، 

برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية إلنشاء ومشاركة قوائم التشغيل وقوائم 

ألغاني، برامج الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية لتقييم األغاني واأللبومات ا

والفنانين وقوائم التشغيل وقوائم األغاني والتوصية بها، برامج الحاسوب وأجزاء 

الحاسوب التشغيلية لتتبع ومشاركة األغاني والفنانين واأللبومات المفضلة، برامج 

للبحث في قواعد البيانات المتضمنة ملفات  الحاسوب وأجزاء الحاسوب التشغيلية

الصوت والوسائط المتعددة، أجزاء الحاسوب التشغيلية المؤلفة من أجهزة قائمة بذاتها 

للمعلومات تعمل عبر التحكم بالصوت وبالتحديد مكبرات الصوت الذكية المتصلة 

جزاء بالسحابة تعمل عبر التحكم بالصوت مع إمكانيات المساعدة اإلفتراضية، أ

الحاسوب التشغيلية لإلستخدام مع أجهزة قائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم 

بالصوت وبالتحديد مكبرات الصوت الذكية المتصلة بالسحابة تعمل عبر التحكم 

بالصوت مع إمكانيات المساعدة اإلفتراضية، الملحقات وبالتحديد محوالت الطاقة 

وت السابقة الذكر، برامج التعرف الشخصي وأجهزة التحكم عن بعد بمكبرات الص

واألمر الصوتي وبرامج الحاسوب لتحويل النص إلى كالم، تطبيقات البرامج المدعمة 

بالصوت إلدارة المعلومات الشخصية، برامج المساعدة الشخصية، برامج التشغيل اآللي 

، برامج للمنزل وبرامج تكامل األجهزة المنزلية، برامج تكامل المركبات الشخصية

االتصاالت الالسلكية لنقل الصوت والفيديو والبيانات، برامج محرك البحث، برامج 

الحاسوب لإلستخدام في مراقبة األجهزة القائمة بذاتها للمعلومات تعمل عبر التحكم 

بالصوت وأجهزة المساعدات الشخصية، برامج الحاسوب إلدارة المعلومات الشخصية، 

لتصفح والبحث عن قواعد البيانات والصوت والفيديو برامج الحاسوب للوصول وا

والمحتوى المتعدد الوسائط واأللعاب والبرامج والتطبيقات وأسواق تطبيقات البرامج 

على الخط مباشرة )اإلنترنت(، برامج الحاسوب للوصول الى ومراقبة وتتبع وبحث 

وب لإلستخدام في وحفظ ومشاركة معلومات فيما يتعلق باإلهتمام العام، برامج الحاس

توفير خدمات التجزئة والطلب لتشكيلة واسعة من بضائع المستهلكين، برامج الحاسوب 

(، برامج الحاسوب IOTلإلستخدام في اإلتصال والتحكم بالشبكة المعلوماتية لألشياء )

لإلتصال وتشغيل ودمج والتحكم وإدارة األجهزة اإلستهالكية المتصلة بالشبكة و 

اإلضاءة والمناخ المنزلي عبر الشبكات الالسلكية، برامج الحاسوب منتجات أجهزة 

لآلخرين لإلستخدام في تطوير البرامج إلدارة واإلتصال وتشغيل األجهزة اإللكترونية 

((، برامج الحاسوب لإلستخدام كواجهة برمجة IoTللشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

المؤلفة من أدوات تطوير ( SDK(، مجموعات تطوير البرامج )APIالتطبيقات )

برامج الحاسوب لتطوير توصيل خدمة الصوت وتكنولوجيا فهم اللغة الطبيعية عبر 

شبكات الحاسوب العالمية والشبكات الالسلكية وشبكات اإلتصاالت اإللكترونيةـ، 

( المؤلفة من برامج الحاسوب لتطوير وإستخدام SDKمجموعات تطوير البرامج )

( التي تستخدمها األجهزة APIهات برمجة التطبيقات )والعمل المشترك لواج

اإللكترونية واألنظمة والتبادالت التي تتبادل البيانات عبر شبكات االتصاالت واإلنترنت 

( SDKوالمتصلة بتخزين البيانات سحابيا وخدمات التبادل، مجموعات تطوير البرامج )

( APIة برمجة التطبيقات )التي تضم أدوات تطوير برامج وبرامج لإلستخدام كواجه
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

إلنشاء برامج وتطبيقات متعلقة باألجهزة اإلستهالكية اإللكترونية المتصلة باإلنترنت، 

( وبالتحديد برامج لتسهيل تطوير توصيل خدمة الصوت APIواجهة برمجة التطبيقات )

 وأدوات إمكانيات المساعدة الشخصية فيما يتعلق باألجهزة اإللكترونية اإلستهالكية،

برامج تطبيقات الحاسوب لألجهزة الالسلكية المحمولة باليد وبالتحديد البرامج للتحكم 

ودمج وتشغيل واإلتصال وإدارة أجهزة المعلومات القائمة بذاتها التي تعمل عبر التحكم 

بالصوت وبالتحديد األجهزة اإللكترونية اإلستهالكية المتصلة سحايبا والتي تعمل عبر 

دوات تطوير برامج الحاسوب، البرامج المدعمة بالصوت التي توفر التحكم بالصوت، أ

للمستخدمين القدرة على التحكم بميزات المركبات خاصتهم وبالتحديد فتح وإقفال أبواب 

المركبات وتشغيل وإيقاف المركبات، البرامج المدعمة بالصوت التي توفر للمستخدمين 

بالتحديد حالة زيت المحرك ومستوى الوقود القدرة على التأكد من حالة أنظمة المركبة و

وضغط الهواء في اإلطارات وشحن البطارية، البرامج المدعمة بالصوت التي تخول 

المستخدمين الوصول الى أنظمة التكييف والوسائط واإلتصاالت والمعلومات والترفيه 

لتي تخول وأنظمة المالحة للمركبة والتحكم بها، برامج مدعمة بالصوت داخل المركبة ا

المستخدمين من اإلتصال والتحكم في أجهزة المنزل الذكي المتصلة وأجهزة اإللكترونية 

((، البرامج لنقل معلومات تشخيص وحالة المركبة عبر IoTللشبكة المعلوماتيّة لألشياء 

شبكات الحاسوب وشبكات االتصاالت، البرامج لتلقي معلومات حالة حركة المرور 

توجيه االتجاهي السريع لمشغلي المركبات، البرامج التي تتيح وتوفير معلومات ال

اإلتصال بين الركبة واألجهزة المتصلة، نظام المالحة وتطبيقات برامج الحاسوب 

لإلستخدام في اتصال واجهة ترفيه الوسائط المتعددة في المركبات، أنظمة المالحة 

ر المركبة وبالتحديد وخدمات تصميم وتطوير مكونات النظام، ملحقات و قطع غيا

أنظمة المعلومات والترفيه المتكاملة لتولي اإلتصاالت والترفيه والمالحة، معدات تشغيل 

اآللي للمركبة وبالتحديد لتشغيل ومراقبة التحكم الذاتي في سرعة سير المركبة وأجهزة 

 المالحة على شكل حواسيب داخل المركبة وأدوات المالحة للمركبات وبرامج الحاسوب

وأجهزة اإلستشعار لمراقبة وتسجيل فعالية الوقود وهيكل المركبة الخارجي والواردة 

 دون غيرها. 9بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0377399 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/09/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

دودة تأسست وقائمة وفقا لقوانين شركة ذات مسئولية مح -هيويا بي تي اي.ال تي دي 

 سنغافورة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 (409941انترناشونال بالزا سنغافورة ) 11-11 -أنسون رود  14

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج العاب الكمبيوتر، الهواتف الذكية، برامج العاب الكمبيوتر المستخدمة   - 9الفئة 

ة، تطبيقات قابلة للتنزيل للهواتف النقالة، ملفات صورية قابلة في الهواتف المحمول

للتنزيل، مطبوعات الكترونية قابلة للتنزيل، صور كرتونية متحركة، ملفات موسيقية 

قابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر [برمجيات قابلة للتنزيل]، سماعات الواقع االفتراضي، 

صلة، برامج العاب الكمبيوتر متعددة أجهزة الدفع اإللكتروني المتصلة و غير المت

الوسائط، برامج تطبيقية لالستخدام مع الكمبيوتر لتخزين و قراءة و مراجعة الكتب 

االلكترونية و مجالت [دوريات] و النصوص المكتوبة و الصور و الفيديوهات و 

 البيانات السمعية، العاب تعمل باستخدام النقود المعدنية متوفرة بشكل متصل او عن

طريق االنترنت و الشبكة العالمية و شبكة االتصاالت، قارئات كتب الكترونية، برامج 

لالستخدام في األلعاب االجتماعية المتصلة باألنترنت و التي تسمح للمستخدمين بلعب 

العاب تفاعلية و بالدردشة من أماكن بعيدة عن طريق االنترنت، مساعد رقمي شخصي، 

لالرتداء، بطاريات و أجهزة شحن البطاريات، أجهزة أجهزة تعقب للنشاط صالحة 

 9تسجيل الزمن. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0384037 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/01/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة  محدودة المسئولية -يوسمينى ريسورتش ال ال سى 

 :انوــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 94010’  19041ديالوير  -ولمنجتون  -اورانج ستريت  1049

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

البرمجيات الحاسوبية والتى تتضمن البرمجيات الحاسوبية الخاصة بالمالحة  - 9الفئة 

حركة المرور وتخطيط وجهة السفر والمعلومات الجغرافية ومعلومات وسائل النقل و

واتجاهات القيادة والسير على االقدام والمعلومات عن خرائظ الشوارع وعرض 

 9الخرائظ االلكترونية ومعلومات عن الوجهه المقصودة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400657 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركةقائمه ومنظمه بموجب قوانين مرعيه في واليه كاليفورنيا  -سيسكو تكنو وجى انك 

 الواليات المتحدة االمريكيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  91110كاليفورنيا  -ويست تاسمان درايف , سان هوزيه  104

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة الكهربائية والعلمية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لتسهيل النقل  - 9الفئة 

اإللكتروني للمعلومات والبيانات والمستندات ومحتويات الصوت والصور عبر 

شاركة في اإلنترنت؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين بالم

االجتماعات والصفوف المعتمدة على الويب مع إمكانية الحصول على البيانات 

والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات عبر متصفح الويب؛ البرمجيات الحاسوبية 

القابلة للتنزيل للدخول إلى الحواسيب والشبكات الحاسوبية واالطالع عليها ومراقبتها 

رونية القابلة للتنزيل على شكل مقاالت وأطروحات ومواد عن بعد؛ المنشورات اإللكت

تعليمية في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب واألعمال 

والمبيعات والتسويق؛ البرمجيات الحاسوبية التي تسهل التعاون بين األفراد 

والتعاون وتشارك  والمؤسسات؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح للمستخدمين التواصل

شاشات الحاسوب واألسطح المكتبية والبيانات والمستندات االلكترونية والفيديو 

والتطبيقات عبر شبكة االنترنت؛ البرمجيات التي تتيح تحميل الصور واألعمال 

البصرية ونشرها وعرضها وتعريفها وتحريرها وتنظيمها ونقلها؛ البرمجيات -السمعية

معية والمرئية واالتصاالت المرئية والصوتية والمراسلة اآلنية المعدة للمؤتمرات الس

وخدمات التواصل بواسطة تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ومشاركة 

التطبيقات ومشاركة األسطح المكتبية الحاسوبية وإدارة التواجد وإدارة المستندات 

إدارة التقاويم وأسماء وعناوين وإدماج التطبيقات؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة لجدولة و

الين( ؛ البرمجيات الحاسوبية الخاصة -المعارف واالجتماعات المباشرة )ان

باالتصاالت الهاتفية؛ البرمجيات الخاصة بمعالجة االتصاالت الهاتفية لغاية نقل الصوت 

والبيانات والفيديو وحركة الصوت؛ البرمجيات الحاسوبية والعتاد الحاسوبي لغرض 

ال الرسائل النصية والصوتية وتخزينها وإدارتها ودمجها والدخول إليها عبر إرس

الهاتف والبريد االلكتروني وأجهزة النداء اآللي والمساعدات الشخصية الرقمية وشبكات 

الحاسوب الداخلية والعالمية؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبية لغاية الربط بين أنظمة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

ودمجها وتأمين أمنها وإدارتها ومراقبتها وتشغيلها؛ أنظمة المؤتمرات المرئية والهاتفية 

المؤتمرات المرئية والصوتية التي تتضمن أجهزة نقاط نهاية االتصال ومنافذ للطاقة 

وااليثرنت والهواتف التي تعمل على بروتوكول االنترنت وكاميرات وشاشات عرض 

مرات المرئية وإضاءة ومكبرات صوت وميكروفونات وآالت عرض؛ أنظمة المؤت

والصوتية التي تتضمن أجهزة نقاط نهاية االتصال ومنافذ للطاقة وااليثرنت والهواتف 

التي تعمل على بروتوكول االنترنت وكاميرات وشاشات عرض وإضاءة ومكبرات 

صوت وميكروفونات وآالت عرض وطاولة وكراٍس للمؤتمرات وجميعها تُباع كوحدة؛ 

تعمل على بروتوكول االنترنت؛ كاميرات الفيديو؛ سماعات الرأس؛ الهواتف التي 

 أجهزة المراقبة المرئية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0400664 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/10/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة قائمه و منظمه بحسب قوانين الواليات المتحده  -سيسكو تكنولوجى انك 

 يكيهاالمر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

, الواليات المتحده  91110كاليفورنيا  -ويست تاسمان درايف , سان هوزيه  104

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة الكهربائية والعلمية؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل لتسهيل النقل  - 9الفئة 

البيانات والمستندات ومحتويات الصوت والصور عبر اإللكتروني للمعلومات و

اإلنترنت؛ البرمجيات الحاسوبية القابلة للتنزيل التي تسمح للمستخدمين بالمشاركة في 

االجتماعات والصفوف المعتمدة على الويب مع إمكانية الحصول على البيانات 

ات الحاسوبية والمستندات والصور وتطبيقات البرمجيات عبر متصفح الويب؛ البرمجي

القابلة للتنزيل للدخول إلى الحواسيب والشبكات الحاسوبية واالطالع عليها ومراقبتها 

عن بعد؛ المنشورات اإللكترونية القابلة للتنزيل على شكل مقاالت وأطروحات ومواد 

تعليمية في مجاالت االتصاالت السلكية والالسلكية واإلنترنت والتدريب واألعمال 

لتسويق؛ البرمجيات الحاسوبية التي تسهل التعاون بين األفراد والمبيعات وا

والمؤسسات؛ البرمجيات الحاسوبية التي تتيح للمستخدمين التواصل والتعاون وتشارك 

شاشات الحاسوب واألسطح المكتبية والبيانات والمستندات االلكترونية والفيديو 

تحميل الصور واألعمال  والتطبيقات عبر شبكة االنترنت؛ البرمجيات التي تتيح

البصرية ونشرها وعرضها وتعريفها وتحريرها وتنظيمها ونقلها؛ البرمجيات -السمعية

المعدة للمؤتمرات السمعية والمرئية واالتصاالت المرئية والصوتية والمراسلة اآلنية 

وخدمات التواصل بواسطة تقنية نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ومشاركة 

شاركة األسطح المكتبية الحاسوبية وإدارة التواجد وإدارة المستندات التطبيقات وم

وإدماج التطبيقات؛ البرمجيات الحاسوبية المعدة لجدولة وإدارة التقاويم وأسماء وعناوين 

الين( ؛ البرمجيات الحاسوبية الخاصة -المعارف واالجتماعات المباشرة )ان

الجة االتصاالت الهاتفية لغاية نقل الصوت باالتصاالت الهاتفية؛ البرمجيات الخاصة بمع

والبيانات والفيديو وحركة الصوت؛ البرمجيات الحاسوبية والعتاد الحاسوبي لغرض 

إرسال الرسائل النصية والصوتية وتخزينها وإدارتها ودمجها والدخول إليها عبر 

مية وشبكات الهاتف والبريد االلكتروني وأجهزة النداء اآللي والمساعدات الشخصية الرق

الحاسوب الداخلية والعالمية؛ العتاد والبرمجيات الحاسوبية لغاية الربط بين أنظمة 

المؤتمرات المرئية والهاتفية ودمجها وتأمين أمنها وإدارتها ومراقبتها وتشغيلها؛ أنظمة 

المؤتمرات المرئية والصوتية التي تتضمن أجهزة نقاط نهاية االتصال ومنافذ للطاقة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

نت والهواتف التي تعمل على بروتوكول االنترنت وكاميرات وشاشات عرض وااليثر

وإضاءة ومكبرات صوت وميكروفونات وآالت عرض؛ أنظمة المؤتمرات المرئية 

والصوتية التي تتضمن أجهزة نقاط نهاية االتصال ومنافذ للطاقة وااليثرنت والهواتف 

عرض وإضاءة ومكبرات التي تعمل على بروتوكول االنترنت وكاميرات وشاشات 

صوت وميكروفونات وآالت عرض وطاولة وكراٍس للمؤتمرات وجميعها تُباع كوحدة؛ 

سماعات الرأس؛ الهواتف التي تعمل على بروتوكول االنترنت؛ كاميرات الفيديو؛ 

 9أجهزة المراقبة المرئية بالفئه 
 

و غيرها 550355االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0402566 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/11/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة المسئولية -شركة ارال فودز امبا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدنمارك -فيبى جيه  0044 - 10سوندر هوج 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة والعدد العملية، أجهزة وعدد البحث، األجهزة والعدد المالحية،  - 9الفئة 

الخاصة بمسح األراضي، الفوتوغرافية، السينماتوغرافية، السمعية والبصرية، 

البصرية، أجهزة وعدد الوزن، القياس، إرسال اإلشارات، الكشف، التجريب، التفتيش، 

جهزة والعدد الخاصة بوصل، تشغيل، تحويل تراكم، تنظيم أو انقاذ الحياة والتعليم، األ

ضبط توزيع او استعمال الكهرباء، أجهزة وأدوات لتسجيل، إرسال، استنساخ أو معالجة 

الصوت، الصور أو البيانات، الوسائط المسجلة والقابلة للتحميل، برمجيات الكمبيوتر، 

ت النقد، اآلالت الحاسبة، وسائط تخزين وتسجيل فارغة رقمية أو مماثلة مسجال

كمبيوترات وأجهزة الكمبيوتر الطرفية، بذالت الغوص، أقنعة الغطاسين، سدادات األذن 

للغطاسين، لقطات األنف للغاطسين والسباحين، قفازات للغطاسين، أجهزة التنفس 

للسباحة تحت الماء، أجهزة إطفاء الحرائق، محتوى مسجل، منشورات إلكترونية، 

كترونية في مجال الطعام، المشروبات، الطهي، التغذية، الصحة، المشورة منشورات إل

الطبية، التدريب، الرياضة، الثقافة، التربية، الترفيه والتسلية، منشورات قابلة للتحميل 

في مجال الطعام، المشروبات، الطهي، التغذية، الصحة، المشورة الطبية، التدريب، 

فيه والتسلية، نشرات إخبارية إلكترونية قابلة للتحميل، الرياضة، الثقافة، التربية، التر

برمجيات، تطبيقات برمجيات إليجاد، تحميل، وتقاسم وصفات الطبخ الواردة في الفية 

 .49رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425541 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

الواليات المتحدة  -شركة امريكية متحدة تألفت في والية مينيسوتا  -تارجت براندز ،انك 

 االمريكية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات  11041مينيا بوليس مينيسوتا  1141 -نيكوليت مول؛ تي بي اس  1444

 ريكيةالمتحدة االم

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات الهاتف المحمول وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة  - 9الفئة 

التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى القسائم ونقاط والء برنامج المكافآت التحفيزية 

محمول والعروض الخاصة والقسائم ومعلومات التوفير والخصم؛ برمجيات الهاتف ال

وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة التي تتيح تتبع نقاط المكافآت 

المتراكمة؛ برمجيات الهاتف المحمول وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة 

التي تتيح للمستخدمين الوصول إلى معلومات األسعار ومعلومات مقارنة األسعار 

منتج وتنزيلها إلكترونيًا ؛ برمجيات الهاتف المحمول ومعلومات المنتج ومراجعات ال

وبرمجيات الكمبيوتر لألجهزة الرقمية المحمولة التي تمكن من شراء السلع والخدمات، 

والتي تمكن من تلبية الطلبات وشحن البضائع على أساس منتظم أو شبه منتظم أو لمرة 

 والخدماتواحدة والتي تتيح المدفوعات اإللكترونية لشراء السلع 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0425810 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -طر الخيرية باسوس مركز القنا -الدور الثالث  -ش المدرسة االبتدائي  1

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

لوحات التوزيع و المفاتيح و البرايز و وش المفتاح و السلك الكهربائي الوارد  - 9الفئة 

 دون غيرها 9بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    0427063 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فردي  -محمد سعيد عبد الحميد حماد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 البحيره  -دمنهور   -شارع الشونه من شارع المعهد الديني  -شبرا  

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9ريسيفر الوارد بالفئه رقم   - 9ة الفئ
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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16 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0427064 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الجنسيهمصري  -فرد  -محمد سعيد عبد الحميد حماد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شبرا شارع الشونه من شارع المعهد الديني بملك / عائشه لطفى العبد دمنهور  البحيره

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9أجهزة االستقبال و االرسال فقط بالفئه  - 9الفئة 
 

ضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان المو
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429341 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  04شارع  144

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع منتجات الفئة رقم  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

18 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429537 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نسيهمصري الج -فرد  -حسن على حسن ابوسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  - -الدور االول  - 0شقة  -الدور االول  -ش الشطر العاشر  11

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

اجهزة استقبال _ اسالك دش مجدولة _ القط اشارة بانواعها _ وصالت  - 9الفئة 

يون _ حامل تليفزيون الواردة بالفئة و اجهزة مد اشارة _ شاشات تليفز HDالكترونية_ 

9 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ري الجنسيهفرد مص -محمود حسن محمود حسن المكاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول  4 - 0ق  - 10مج  -غرب سوميد 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج



ز تنمية التجارة الداخليةجها  
 

 

 

20 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الحنسيه -فرد  -احمد عرفة كامل إبراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز كرداسه  -طريق مصر اسكندرية الصحراوي ابو رواش  01ك 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9بطاريات سيارات بالفئة  - 9الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

21 

 

 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432496 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -احمد عرفة كامل إبراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز كرداسه  -ابو رواش  طريق مصر اسكندرية الصحراوي 01ك 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9بطاريات سيارات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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22 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432497 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد    -احمد عرفة كامل إبراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -مركز كرداسه  -طريق مصر اسكندرية الصحراوي ابو رواش  01ك 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9بطاريات سيارات الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

شتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاال
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23 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434476 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة وقائمة بموجب قوانين والية ايللينوى -ابوت البوراتوريز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية 44440ابوت بارك ,ايلينوى  -ابوت بارك رود 144

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة القابلة للتنزيل لالستخدام فيما يتعلق  - 9الفئة 

لمحمولة القابلة للتنزيل إلدارة بفحص األمراض المعدية؛ برمجيات وتطبيقات الهواتف ا

بيانات ومعلومات األمراض المعدية؛ برمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة القابلة 

للتنزيل لالستخدام في مجال فحص األمراض المعدية؛ برمجيات وتطبيقات الهواتف 

ارير المحمولة القابلة للتنزيل الستالم والتخزين والعرض والتتبع والمشاركة وتقديم التق

والحفظ واإلدارة والمراقبة وتحليل البيانات والمعلومات حول األمراض المعدية؛ 

برمجيات وتطبيقات تعليمية للهواتف المحمولة قابلة للتنزيل في مجال فحص األمراض 

المعدية؛ برمجيات تدريب وتطبيقات للهواتف المحمولة القابلة للتنزيل في مجال فحص 

 9األمراض المعدية. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435051 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصية بسيطة -محمد احمد ابراهيم يوسف القرم وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

اح مصطفى مكتب بشارع القرم متفرع من ش سعد زغلول ملك محمد محمد عبد الفت

 الشرقية -مركز بلبيس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - 893525االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

االلوان الموضحه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435052 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمد احمد ابراهيم يوسف القرم و شريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مكتب بشارع القرم متفرع من ش سعد زغلول ملك / محمد محمد عبد الفتاح مصطفي 

 الشرقية. , الشرقية -مركز بلبيس 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9منتجات الفئة  - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي  - 893525االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 

االلوان الموضحه بالصوره
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26 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435563 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -م محمد حسين حسين محمد بهجت اسال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية-الحسنيه المنصورة  -ش علي نصحي  00

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439630 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/31 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين المملكة المتحدة -فودافون جروب بي ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

المملكة  -اف ان  0 10آر جي  بيركشير -نيوبوري  -ذا كونيكشن  -فودافون هاوس 

 المتحدة

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية والمالحية والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير  - 9الفئة 

الفوتوغرافي والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات الوزن والقياس واإلشارة 

ليم، أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو والمراقبة )اإلشراف( واإلنقاذ والتع

تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية، أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ 

الصوت أو الصور، حامالت بيانات مغناطيسية، أقراص تسجيل، أقراص مدمجة، 

تعمل أقراص فيديوية رقمية وغيرها من وسائط التسجيل الرقمية، آليات لألجهزة التي 

بقطع النقد، آالت تسجيل النقد، آالت حاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الكمبيوتر، 

برامج كمبيوتر، أجهزة وأدوات االتصاالت والهاتف وأجهزة وأدوات االتصال، هواتف 

السلكية وهواتف متحركة وثابتة، هواتف متحركة، أجهزة اتصاالت محمولة، هواتف 

عات رأس للهواتف، أجهزة كمبيوتر محمولة ومتحركة ذكية، علب للهواتف، سما

ولوحية، أجهزة اتصاالت وكمبيوتر الكترونية قابلة للبس، أجهزة وأدوات االتصال 

بالبيانات، أنظمة معالجة الصوت، معدات شبكات الكمبيوتر واالتصال بالبيانات، أجهزة 

انات الكترونية، برامج متحركة لالتصال بالبيانات، أنظمة معالجة البيانات، قواعد بي

وبرمجيات الهواتف الرقمية، أجهزة كمبيوتر لالتصاالت، أجهزة شبكات االتصاالت، 

أجهزة مودم، موجهات شبكات، تركيبات كمبيوتر لربط البيانات واسعة النطاق، أجهزة 

إزالة التشفير، أجهزة فك التشفير بما في ذلك أجهزة لها أدلة مشاهدة تفاعلية و/أو 

لتسجيل برامج التلفزيون والبرامج الصوتية، أجهزة كهربائية والكترونية  مسجالت

لالستخدام في استقبال بث األقمار الصناعية أو البث األرضي أو البث بالكبالت، أجهزة 

وأدوات لمعالجة ونقل وتخزين وإدخال واستقبال واسترجاع البيانات التي تكون على 

بيانية أو فيديوات مشفرة أو تركيبة من هذه شكل بيانات أو نصوص أو صوت أو صور 

الصيغ، وحدات وأجهزة السلكية محمولة تحديداً األجهزة اللوحية والهواتف الالسلكية 

والهواتف المتحركة والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وهواتف 

العالمي )يو اس بي(  الفيديو وأجهزة الراديو والساعات الذكية ومنافذ الناقل التسلسلي

وأجهزة تتبع تحديد المواقع العالمية )جي بيه اس( وأجهزة تتبع األنشطة قابلة للبس 

وكاميرات فيديو وكاميرات ومساعدات رقمية شخصية وأجهزة كمبيوتر محمولة 

ومتنقلة ولوحية لتزامن ونقل وتسجيل وتخزين ومعالجة البيانات و/أو الصوت، أجهزة 

األجهزة الكهربائية وااللكترونية، مساعدات رقمية شخصية، حساسات تحكم عن بعد في 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية
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الكترونية بما في ذلك عدادات الُخطى ومقاييس االرتفاع والموازين، قارئات الباركود 

ورمز االستجابة السريعة والماسحات الضوئية، تسجيالت صوتية ومرئية، وسائط 

لصوت، محتوى وسائط رقمية )قابلة الكترونية لتخزين المعلومات والبيانات والصور وا

للتنزيل( بما في ذلك األفالم وبرامج التلفزيون وبرامج الراديو والفيديوات والصور 

والموسيقى والنصوص والبيانات والصور والصور البيانية ونغمات الرنين التي يتم 

رونية، تقديمها من قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من الشبكات االلكت

أجهزة وأدوات االستقبال واإلرسال باألقمار الصناعية، برامج ألعاب الكمبيوتر والفيديو 

بما في ذلك برامج األلعاب القابلة للتنزيل، منشورات الكترونية )قابلة للتنزيل( مقدمة 

عبر الشبكة من قواعد بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من الشبكات 

مالت بيانات آلية قابلة للقراءة، صوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة االلكترونية، حا

للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها من الشبكات 

االلكترونية، أجهزة شحن البطاريات لالستخدام مع أجهزة االتصاالت، بطاريات، 

ملحقة ألجهزة التلفزيون وأجهزة معدات تزويد البطاريات بالطاقة االحتياطية، معدات 

الكمبيوتر، أجهزة كمبيوتر بما في ذلك أجهزة كمبيوتر شخصية صغيرة وأجهزة 

كمبيوتر محمولة، مفكرات شخصية الكترونية، أجهزة وأدوات الكترونية وأجهزة 

وأدوات مالحية باألقمار الصناعية وأجهزة وأدوات تحديد المواقع بما في ذلك أنظمة 

اقع العالمية، وحدات مركبة على المكتب أو السيارة تشتمل على مكبر صوت تحديد المو

يسمح باالستخدام لسماعة الهاتف بدون استعمال اليدين، حامالت سماعات الهاتف في 

السيارة، أجهزة وأدوات التدريس، أجهزة قياس، أجهزة قياس ذكية، بطاقات ممغنطة 

معالجات دقيقة، بطاقات هاتف، بطاقات  فارغة أو مسجلة مسبقاً، بطاقات محتوية على

ائتمان ودين ودفع مشفرة، بطاقات ائتمان عبر الهاتف، بطاقات مشفرة، برامج كمبيوتر 

بما في ذلك برامج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر أو من اإلنترنت أو غيرها 

بما في ذلك برامج من الشبكات االلكترونية، برامج االتصال بالبيانات، برامج تطبيقات 

تطبيقات لألجهزة المتحركة، تطبيقات برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل، برامج كمبيوتر 

لالتصال الالسلكي بالبيانات، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لمزامنة ونقل ومشاركة 

الصوت والبيانات والتقاويم والمحتويات بين واحد أو أكثر من األجهزة االلكترونية 

تطبيقات األجهزة االلكترونية المحمولة ولتأمين عمليات الشراء المشفرة، برامج ولشراء 

األنظمة التشغيلية، برامج كمبيوتر للنقل والتشفير والتخزين المتدفق للصوت والفيديو 

والرسوم البيانية والنصوص والبيانات على شبكات االتصال، برامج كمبيوتر لتمكين 

احد لواحد، برامج محركات البحث، برامج كمبيوتر التواصل وتبادل الملفات من و

إلجراء وتنسيق االتصال بين مستخدمي الكمبيوتر لمشاركة المعلومات والبيانات 

الصوتية عبر شبكات االتصال االلكترونية، برامج ألجهزة التلفزيون التفاعلية، برامج 

أجهزة الهواتف تحرير الصور والفيديو بما في ذلك تطبيقات برامج لالستخدام على 

المتحركة، برامج لتعريف هوية األشخاص، برامج للتحكم بالوصول والتحكم بالفيديو 

وكشف حضور األشخاص، برامج لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك مضادات 

للفيروسات وجدران الحماية )فايروول( ومضادات البريد المزعج ومضادات التجسس 

شف االختراق، برامج الشبكات الخاصة االفتراضية، وتصفية شبكة االنترنت، برامج ك

برامج كمبيوتر الستقبال ومعالجة ونقل وعرض المعلومات المتعلقة باللياقة البدنية 

ودهون الجسم ومؤشر كتلة الجسم وأنماط النوم والمواقع والسلوك وحالة الجو ودرجة 

اللتزام والتحفيز عبر الحرارة، برامج كمبيوتر إلدارة المعلومات المتعلقة بتتبع وا

برنامج الصحي واللياقة البدنية، أجهزة ضد السرقة ليست للمركبات، حساسات مضادة 

للتصادم للمركبات بخالف قطع المركبات، أدوات وأجهزة لتحديد الملكيات المتحركة، 
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أجهزة إلرسال واستقبال المعلومات من الملكيات المتحركة، أدوات وأجهزة للتحكم عن 

جهزة الكهربائية واألدوات المنزلية، أجهزة ومنشآت إنذار بخالف قطع بعد باأل

المركبات، أنظمة تحديد المواقع ومالحة عبر األقمار الصناعية، أنظمة لتنزيل وتحديث 

برامج الكمبيوتر من وإلى األجهزة االلكترونية، أجهزة ومنشآت الكترونية وبيومترية 

عريف هوية األشخاص، أنظمة التلفزيون ذات للتحكم بالوصول، أجهزة الكترونية لت

الدوائر المغلقة، كاميرات وكاميرات تلفزيون ومسجالت فيديو ألجهزة التلفزيون ذات 

الدوائر المغلقة، أجهزة بصرية وفوتوغرافية، عدادات سرعة الكترونية، عدادات 

السرعة  مسافات الكترونية، أجهزة قياس سرعة الدوران الكترونية، أجهزة التحقق من

للمركبات، مسجالت الكيلومترات للمركبات، حساسات كهربائية أو الكترونية للمركبات 

بخالف قطع المركبات، حساسات الكترونية، صفارات اإلنذار، أقفال الكترونية 

للمركبات، أجهزة تحكم عن بعد، مفاتيح الكترونية للمركبات، أجهزة تحكم عن بعد 

للمركبات، أنظمة مفتاح التشغيل عن بعد للمركبات،  الكترونية ألجهزة الدخول إلى

أنظمة تحكم عن بعد للتشغيل االوتوماتيكي ألقفال المركبات واألبواب وصندوق السيارة 

وغطاء محرك السيارة والسقف، أجهزة اتصال مدمجة في خوذات الدراجات النارية، 

المركبة أو إعطاء إشارة أجهزة تحديد المواقع العالمية، أجهزة للمركبات لتحديد موقع 

عنها وأماكن الموقع وطرق السفر والوقت وحاالت المرور ووجود مركبات الطوارئ 

والحاالت الخطرة، أنظمة لشبكات االتصال بين المركبات والبنى التحتية للطرق، أجهزة 

الكشف عن العالمات على الطرق، أنظمة وأدوات توجيه عن بعد للمركبات، أنظمة 

مبيوتر للنقطة العمياء وللمساعدة في تغيير الحارة، أجهزة كمبيوتر ُمركبة في مراقبة بالك

المركبات، معدات كهربائية أو الكترونية أو بصرية ُمركبة في المركبات تحديداً 

البطاريات الكهربائية ومسجالت األميال وأجهزة الراديو للمركبات والكاميرات الُمركبة 

ونية الُمركبة في المركبات البرية لتوفير المساعدة في في المركبات واألنظمة االلكتر

القيادة وصف المركبات وأدوات التحكم في السرعة للمركبات وشاشات للمركبات 

وأنظمة مكبرات الصوت للمركبات ومؤشرات أوتوماتيكية للضغط المنخفض في 

كم بالقيادة إطارات المركبات وأجهزة أوتوماتيكية للتحكم بسرعة المركبات وأنظمة التح

الذاتية للمركبات بما في ذلك المركبات البرية، معدات كهربائية والكترونية وبصرية 

ُمركبة في المركبات بما في ذلك المركبات البرية تحديداً أجهزة التحكم بالقيادة اآللية 

وأجهزة شحن بطاريات الهواتف الذكية لالستخدام في المركبات وأجهزة االتصال 

صالت الهواتف المتحركة للمركبات وأنظمة الكاميرات المتعددة للمركبات ومو

للمركبات وأنظمة المالحة للمركبات المشتملة على شاشات تفاعلية وأجهزة راديو 

للمركبات وأجهزة التحكم بدرجة الحرارة ]ثيرموستات[ للمركبات، معدات كهربائية 

كبات البرية تحديداً كواشف والكترونية وبصرية ُمركبة في المركبات بما في ذلك المر

األشياء فوق الصوتية لالستخدام في المركبات وأجهزة التعقب الُمركبة في المركبات 

والصناديق السوداء )مسجالت البيانات( للمركبات البرية، أجهزة كمبيوتر تشخيصية 

 وأجهزة كمبيوتر تشخيصية يتم التحكم بها عن بعد ُمركبة في المركبات، أنظمة كمبيوتر

لتنزيل وتحديث برامج الكمبيوتر من وإلى المركبات، أجهزة الكترونية لكشف و/أو 

تبادل البيانات بين مركبة ووحدة تحكم عن بعد ألغراض األمن والسالمة، األجهزة 

المساعدة في صف السيارات وحساسات أجهزة كشف العوائق، المساعدة في صف 

ء، أجهزة الكترونية للتحكم بصف السيارات تحديداً حساسات كشف النقطة العميا

السيارات، أنظمة الكشف ما قبل التصادم وتجنب التصادم تحديداً أجهزة كمبيوتر ُمركبة 

في المركبات، أنظمة كمبيوتر مزودة بشاشة تعمل باللمس في المركبات، أجهزة لتحديد 

ى موقع المركبات عن بعد، ساعات ذكية على شكل أساور يمكنها نقل البيانات إل
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الهواتف الذكية، برامج قابلة للتنزيل ألغراض الترويج والعرض لشاشات العرض 

الخاصة على أجهزة االتصاالت، البطاقات الذكية، أجهزة تقنيات المعلومات، برامج 

تقنيات المعلومات، حساسات لمسية، أجهزة ومعدات لمسية تحديداً شاشات مراقبة 

لمس وحساسات ونظارات ذكية ونظارات وشاشات عرض وشاشات الكترونية تعمل بال

الواقع االفتراضي أو المعزز وسماعات رأس وأجهزة عرض )بروجكتر( مجسمة، 

برامج لالستخدام مع الحساسات والمعدات واألجهزة اللمسية، برامج وأجهزة الواقع 

االفتراضي، برامج وأجهزة الواقع المعزز، وحدات أجهزة الكمبيوتر لالستخدام مع 

األشياء ]آي أو تي[، وحدات أجهزة الكمبيوتر لالستخدام في األجهزة إنترنت 

االلكترونية باستخدام انترنت األشياء ]آي أو تي[، برامج لالستخدام في تنفيذ انترنت 

األشياء ]آي أو تي[، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لتوصيل وتشغيل وإدارة األجهزة 

الشبكة في إنترنت األشياء )آي أو تي(، برامج واألدوات واآلالت واألنظمة المتصلة ب

االتصاالت، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لعمليات الشراء اآلمنة والمشفرة، برامج 

لحماية أجهزة الكمبيوتر بما في ذلك مضادات للفيروسات وجدران الحماية )فايروول( 

برامج كشف ومضادات البريد المزعج ومضادات التجسس وتصفية شبكة االنترنت و

االختراق، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات لدعم العمالء وخدمة العمالء، برامج األمر 

الصوتي والتعرف على الصوت وبرامج تحويل الكالم إلى نص وتطبيقات برامج تدعم 

الصوت، برامج إرسال الرسائل، برامج المساعدات الشخصية، برامج كمبيوتر إلدارة 

امج كمبيوتر لالستخدام في توصيل والتحكم باألجهزة المعلومات الشخصية، بر

االلكترونية الخاصة بإنترنت األشياء ]آي أو تي[، برامج كمبيوتر وتطبيقات برامج 

خاصة بروبوتات الدردشة )تشات بوت(، برامج كمبيوتر وبرامج تطبيقات في مجال 

لخاصة بروبوتات الذكاء االصطناعي )إيه آي(، برامج الكمبيوتر وتطبيقات البرامج ا

الدردشة )تشات بوت( الذكية اصطناعياً لتوفير الدعم للعمالء وخدمة العمالء، برامج 

روبوتات الدردشة الخاصة بخدمة العمالء، روبوتات ذات بنية بشرية مزودة بالذكاء 

االصطناعي، أجهزة الكترونية تتميز بالذكاء االصطناعي، أدوات التحكم االلكترونية، 

كم االلكترونية إلضفاء التغذية الراجعة الحسية تحديداً األصوات أدوات التح

واالهتزازات التي يمكن للمستخدم إدراكها، برامج كمبيوتر لالستخدام فيما يتعلق بنقل 

الصوت والبيانات، برامج كمبيوتر وأجهزة ملحقة بالكمبيوتر للبرمجة الشخصية 

تالعب بالوسائط المرئية والرسوم والتفاعلية للتلفزيون ولالستخدام في العرض وال

البيانية والنصوص والصور الفوتوغرافية والرسوم التوضيحية والرسوم المتحركة 

الرقمية ومقاطع الفيديو وتصوير األفالم والبيانات الصوتية وللتواصل عبر الشبكات 

االجتماعية، أدوات تحكم السلكية لمراقبة والتحكم بوظائف األجهزة االلكترونية 

خرى، الشاشات التي تعمل باللمس، برامج الرقابة األبوية، أجهزة شبكات االتصال، األ

أجهزة الشبكات، أدوات الشبكات، برامج التجارة اإللكترونية، الساعات التي تنقل 

البيانات إلى الهواتف الذكية تحديداً الساعات الذكية، أجهزة أمان للمركبات تحديداَ أجزاء 

خدام كأجزاء ألنظمة األمان لتجنب التصادم، أجهزة لتحديد موقع وقطع للمركبات لالست

المركبات عن بعد، أنظمة أمان لتجنب التصادم للمركبات، أجهزة توجيه أوتوماتكية 

للمركبات، أجهزة توجيه اإليثرنت، أجهزة توجيه شبكات النطاق الواسع ]دبليو إيه ان[، 

مبيوتر، محاور ومفاتيح وأجهزة توجيه أجهزة توجيه السلكية، أجهزة توجيه شبكات الك

شبكات الكمبيوتر، خوادم شبكات، خوادم اتصاالت ]أجهزة كمبيوتر[، أجهزة خوادم 

الوصول للشبكات، محوالت إيثرنت، كبالت إيثرنت، أدوات تحكم لإليثرنت، مفاتيح 

إيثرنت، مرسالت مستقبالت إيثرنت، مفاتيح كهربائية، أجهزة تحويل أوتوماتيكية 

تصاالت، مفاتيح شبكات الكمبيوتر، وحدات تشفير الكترونية، برامج كمبيوتر قابلة لال
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للتنزيل لالستخدام في تجارة وتخزين وارسال واستقبال وقبول ونقل العمالت الرقمية 

الكترونياً وإدارة معامالت دفع وتبادل العمالت الرقمية، برامج كمبيوتر وأجهزة تفاعلية 

ة عبر االنترنت من شبكة كمبيوتر عالمية واالنترنت عبر طرفيات لتوفر الخدمات المالي

الكمبيوتر وأجهزة االتصال المتحركة، قواعد بيانات الكترونية وقواعد بيانات كمبيوتر 

 9تحديداً قواعد بيانات األصول التي يمكن مشاركتها ونقلها الواردة بالفئة 
 

وغيرها 576457لعالمة رقم االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع ا
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 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440338 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -لعجوة ا -المهندسين  - 11شقة  -الدور الثالث  -شارع السودان  140

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441250 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ولية محدودةشركة ذات مسئ -شركة تطبيق مرسول لالتصاالت وتقنية المعلومات

 تأسست و قائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، المملكة  0111، ص. ب.   10101، الرياض  041النخيل ، طريق االمير تركي 

 العربية السعودية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 49ة للتنزيل الواردة في الفئة تطبيقات الهاتف المحمول، برمجيات قابل - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442515 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤلفه طبقا لقوانين الصينش  -هوايون ديجيتال كوموديتي ماركت كو ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق شينزى بلده هوجى مدينه دونجوان مقاطعه جوانجدونج  19رقم  1441غرفه 

 الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج  -أجهزة حاسوب  -اجهزة ذاكره الحاسوب  –جهزة معالجة البيانات  - 9الفئة 

أجهزة ملحقة  -تطبيقات برمجيات الحاسوب ]قابلة للتنزيل[  –[ للحاسوب ]قابلة للتنزيل

بطاريات  -عدادات الُخطى  -( GPSاجهزة نظام تحديد المواقع العالمي ) -بالحاسوب 

نظارات واقية لأللعاب  -طابعات لالستخدام مع أجهزة الحاسب  -نظارات  –كهربية 

أجهزة  -أجهزة الراديو بالمركبات  -مصابيح نقالة لإلشارة  -أجهزة ورنيه  -الرياضية 

أجهزة إشعاعية  -كابالت كهربية  -الفوانيس السحرية  -أجهزة إرسال الصوت  -رادار 

 (9لألغراض الصناعية بالفئه )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ي اي سي سي للكابالت شركة ب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

طريق مصر  00الكيلو  -المنطقة القديمة  - 40وجزء من القطعة  1401القطعة رقم 

 الجيزة -أبو رواش  -اإلسكندرية الصحراوي 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

منح  -التنازل عن البيان التجاري  -اطات        :      التنازل عن الحروف في الوضع العادي االشتر

الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443116 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -ح الخيمي محمد منذر محمد صال

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

عمارة ميديكال سنتر بجانب مدارس البيان، شارع الدكتور محمود فتحي  -الدور األول 

 القاهرة –مدينة نصر  -الحي التاسع  -

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

:      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها      االشتراطات  
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443497 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة محدودة المسؤوليه مؤلفة و قائمة  -جيانجسو جينجشوانج اليكترونيك كو. ليمتد 

 ورية الصينطبقا لقوانين جمه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الصين -جيانجسو  -زوزهو  -تونجشان نيو ديستريكت  -هوانجشان رود  1رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

مقاييس الحرارة لغير االغراض الطبيه ، منظمات الحرارة ؛، صناديق توزيع  - 9الفئة 

ياس الضغط ، الموازين ، مقدمات عكسية )كهرباء( ، ادوات الختيار الغاز ، اجهزة ق

)كهرباء( ، منظمات الحرارة الرقمية )مثبتات اوتوماتيكية لدرجة الحرارة ( ، اجهزة 

قياس الرطوبة النسبية فى الجو ، اجهزة معالجة البيانات االلكترونية ، معالجات التحكم 

 9الدقيقة بالفئة 
 

5599585ع العالمه رقم االشتراطات        :      العالمه مرتبطه م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444155 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -حازم محمود عبد اللطيف محمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سوهاج -ن سوهاج ثا -ش ترعة باجا   -ش ابو عبيدة بن الجراح 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9النظارات فقط الواردة بالفئة رقم  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444303 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يمني الجنسيه -فرد  -نجيب محفوظ على سعيد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 تعز اليمن

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها 9جميع منتجات الفئه  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444491 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 شركة توصية بسيطة -حكمت ماجد احمد محمد احمد وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -األزبكية  - 1ش نجيب الريحاني أسفل العقار رقم  01

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

وغيرها 547435مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444493 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حكمت ماجد احمد محمد احمد وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  1ش نجيب الريحاني أسفل العقار رقم  01

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 9الفئة 
 

987858االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444542 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة محدودة -تنسنت هولدنج ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، جي تي سنتري يارد كريكيت سكوير هاتشينز درايف جورج 0401صندوق بريد 

 تاون،  جراند كايمان، كايمان ايالند

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج الحاسوب )برمجيات قابلة للتحميل(؛ المنشورات اإللكترونية القابلة  - 9الفئة 

للتحميل؛ التسجيالت الصوتية والمرئية والمنشورات والبرمجيات القابلة للتحميل المتاحة 

عبر االنترنت من قواعد بيانات حاسوبية أو االنترنت؛ برامج الحاسوب القابلة للتحميل 

حاسوب من شبكات حاسوب عالمية؛ برامج الحاسوب المسجلة على أجهزة ال

)برمجيات(؛ أجهزة بينية ألجهزة الحاسوب؛ متصفحات االنترنت؛ أجهزة ومعدّات 

تسجيل ومعالجة وتلقي ونسخ وإرسال وتعديل وضغط وفك ضغط وبث ودمج و/أو 

خول؛ تحسين الصوت، و/أو صور الفيديو، الرسومات والبيانات؛ أجهزة التحكم بالد

التطبيقات، القواعد البيانية و/أو خوادم الشبكة والملفات؛ برامج الحاسوب الثابتة؛ قطع 

الحاسوب وبرمجيات الحاسوب للتكنولوجيا الالسلكية لتوفير االتصال ما بين عدة 

حواسيب وما بين الحواسيب وشبكات الحاسوب العالمية؛ برامج تخزين البيانات؛ أنظمة 

هزة الواجهات البينية للشبكات؛ لوحات مفاتيح ألجهزة الحاسوب؛ االتصال الرقمي؛ أج

فأرات الحاسوب؛ األقراص المضغوطة ذات ذاكرة القراءة فقط المسجلة ببرامج 

الحاسوب؛ أجهزة الترجمة اإللكترونية الموضوعة بالجيب؛ األقراص المضغوطة ذات 

الة؛ بطاقات االئتمان المصرفية ذاكرة القراءة فقط السمعية المرئية الرقمية؛ الهواتف النق

المرمزة، بطاقات الدين، وبطاقات النقد وبطاقات التعريف؛ برامج الحاسوب؛ الحواسيب 

ومكونات قطع الحاسوب؛ أجهزة االتصال للشبكات؛ أجهزة االتصال المحمولة إلرسال 

ال الرسائل الفورية؛ أنظمة إرسال الرسائل الصوتية؛ البريد اإللكتروني وبرامج إرس

الرسائل لالستخدام على خوادم الشبكات؛ األجهزة واألدوات العلمية والمالحية 

والمساحية وللتصوير الفوتوغرافي والسينمائي والبصرية والوزن والقياس وإرسال 

االشارات والمراقبة )اإلشراف( وأجهزة وأدوات اإلنقاذ والتعليم؛ أجهزة ومعدّات 

أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية؛ أجهزة توصيل أو تشغيل أو تحويل أو تجميع 

تسجيل أو إرسال أو نسخ األصوات أو الصور؛ حامالت البيانات المغناطيسية وأقراص 

التسجيل؛ األقراص المضغوطة، أقراص الفيديو الرقمية ووسائط التسجيل الرقمية 

جيل النقد، اآلالت األخرى؛ آليات األجهزة التي تدار عن طريق القطع النقدية؛ آالت تس

الحاسبة، معدات معالجة البيانات، أجهزة الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب؛ أجهزة إطفاء 

 دون غيرها 9الحرائق الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444632 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 نولوجى كومبانى ليميتدتاجا اوديو تيك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بايتشن ار  دى ؛ جانجبيلز؛ شيزهوو  ؛ تشنكون  ؛ شوند فوشان  0؛نو  0اف؛ سى    1

 ؛جوانجدونج؛ الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

كبائن لمكبرات الصوت؛ مشغالت وسائط محمولة؛ مكبرات صوت؛  - 9الفئة 

بصرية؛ ميغافونات )مضخمات صوتية(؛ ميكروفونات؛ أجهزة نقل مستقبالت سمعية و 

الصوت؛ أجهزة تسجيل الصوت؛ أجهزة نسخ الصوت؛ أبواق للمكبرات الصوتية؛ 

قارنات صوتية؛ صناديق نغم ألجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة تشغيل األقراص المدمجة؛ 

قمية؛ قنوات مسجالت صغيرة الحجم؛ سماعات الرأس؛ مشغالت األقراص الفيديوية الر

توصيل الصوت؛ أجهزة تشغيل أسطوانات؛ مرشح ضوضاء الطاقة؛ كبالت الطاقة؛ 

 كبالت مكبرات الصوت.
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444922 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يمني الجنسيه -فرد  -صخر ناصر محمد العطار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمانة -اليمن 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 (9جميع منتجات الفئة ) - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445385 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية  -سيدكو  -الشركة المصرية للصناعات المتطورة السويدي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -( A1المنطقة الصناعية )  - 14 - 11القطعة 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الكهربائية الواردة بالفئة رقم الكابالت   - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445386 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة االستى مولد مصر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بجوار  -مدينة العاشر من رمضان  -( B3المنطقة الصناعية )  - 00 - 00القطعة 

 محافظة الشرقية -شركة مصر النور 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الكابالت الكهربائية بالفئة  - 9الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -لوان الموضحة بالنماذج منح الطالب حق خاص على اال -االشتراطات        :      

545555مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445424 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسؤليه محدوده -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 1444 - 00041رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  144

 االمريكية

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات العلمية، والمالحية ، والمساحية ، الكهربائية، وللتصوير  - 9الفئة 

الشارات، أجهزة الفوتوغرافي ، والسينمائية ، والبصرية، والوزن، القياس، وإرسال ا

وأدوات الفحص )اإلشراف( واإلنقاذ والتدريس المستخدمة في مجال السيارات ؛ أجهزة 

التسجيل، أقراص التسجيل؛ البطاريات والمراكمات الكهربائية، أجهزة المذياع والتلفاز، 

مشغالت األقراص الصوتية، أجهزة قياس التيار الكهربائي، أجهزة اإلنذار ضد 

لتوصيالت لإلضاءة، الكابالت واألسالك الكهربائية، قواطع الدئرات السرقات، علب ا

الكهربائية، عدادات السرعة، فتاحات األبواب الكهربائية، اللفائف الكهربائية، المحطات 

والمفاتيح الكهربائية، المياه، مقاييس السوائل والوقود، مؤشرات ومقاييس درجة 

، أجهزة تنظيم الحرارة، أنظمة وقطع اإلشعال، االنحدار، الرقاقات االلكترونية الصغيرة

أجهزة فحص السرعة للمركبات؛ أجهزة وأدوات االتصاالت بعيدة المدى، الهواتف 

وتتضمن الهواتف النقالة والهواتف الخلوية، أجهزة اإلرسال، المستقبالت، المعالجات 

مستخدمة المصغرة، الحواسيب المستخدمة في مجال السيارات، برمجيات الحاسوب ال

في مجال السيارات؛ أنظمة مالحة السيارات؛ أنظمة تحديد المواقع العالمية وتتضمن 

الحواسيب، ؛ أجهزة اإلرسال، المستقبالت، وسواقات واجهات الشبكات؛ أنظمة تحديد 

مواقع السيارات، أجهزة توفير اإلشعارات األوتوماتيكية عن بعد لفتح األكياس الهوائية، 

رونية الصغيرة، أجهزة التحكم؛ أجهزة إصدار، ونسخ، وإرسال وتسجيل الرقاقات االلكت

المقاطع الصوتية والمرئية وقطعها في مجال المركبات، بما في ذلك أجهزة المذياع، 

التلفاز، أنظمة الترفيه وأنظمة المعلومات؛ والسماعات، مضخمات الصوت، أجهزة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

ائلة ؛ معدات األلعاب اإللكترونية؛ المودم؛ شاشات الفيديو، شاشات العرض البورية الس

أجهزة اإلنذار، اإلنذار، وإصدار اإلشارات وتقديم المعلومات بخصوص عمليات 

ومخاطر المركبات؛ البطاريات القلوية وبطاريات الليثيوم، وعاكسات التيار؛ 

المراكمات، الكهربائية، للمركبات، أوعية التجميع؛ شاشات الحاسوب المستخدمة في 

سيارات؛ البوصالت؛ أجهزة المالحة للمركبات؛ أنظمة تحديد المواقع العالمية؛ مجال ال

أجهزة المراقبة للمركبات، ؛ أدوات القياس المستخدمة في مجال السيارات؛ مقاييس 

األميال، بوصالت التوجيه؛ أجهزة تسجيل الكيلومترات للمركبات، المؤشرات 

ركبات، أجهزة التوجيه، األوتوماتيكية، األوتوماتيكية النخفاض الضغط في إطارات الم

للمركبات؛ عدادات قياس الضغط، ومؤشرات درجة الحرارة، أجهزة قياس سرعة 

الدوران، أجهزة التشخيص، لغير الغايات الطبية؛ العدسات البصرية؛ اشباه الموصالت؛ 

صمامات الملفات اللولبية، الحساسات، ليست لالستخدامات الطبية؛ أغطية العين، 

حديدا: ، النظارات الشمسية، النظارات الطبية، إطارات وعلب النظارات؛ سالسل ت

النظارات الطبية، خيوط تعليق النظارات، العلب وغيرها من إكسسوارات النظارات؛ 

األجهزة اإللكترونية، تحديدا: ، مشغالت الموسيقى المحّملة، المنظمات اإللكترونية، 

، أجهزة قياس ضغط اإلطارات، سواقات التخزين أجهزة تحديد المواقع اإللكترونية

، حافظات الحواسيب الشخصية المحمولة؛ الصور المتحركة، USBالوميضية الفارغة 

الشرائح الفوتوغرافية، نظارات مضادة للتوهج، نظارات وعدسات الوقاية والحماية؛ 

جهزة إصدار وأجهزة المذياع ، اجهزة التلفاز، أجهزة االستقبال واإلرسال، مصابيح وأ

اإلشارات والتحذير؛ األقراص العاكسة واألشرطة التي يتم ارتداؤها ، مثلثات التحذير 

وغيرها من إشارات تعطل المركبات؛ وسترات النجاة ، الخوذ واأللبسة الواقية، أجهزة 

الغوص في الماء، أنابيب الغوص، أقنعة السباحة، النظارات الواقية للسباحة؛ أنظمة 

ل؛ أجهزة اإلنذار، أجهزة إصدار اإلشارات والتحذير؛ والسماعات؛ وقطع اإلشعا

محاكيات سباق السيارات؛ المغناطيسات؛ أجهزة وأدوات االتصاالت بعيدة المدى؛ 

الهواتف النقالة؛ قطع وإكسسوارات الهواتف النقالة في هذه الفئة؛ أغطية الهواتف 

اإلشعار األوتوماتيكي لفتح  المحمولة؛ أنظمة المالحة للسيارات؛ ؛ أنظمة وأجهزة

األكياس الهوائية للمركبات؛ برمجيات الحاسوب المستخدمة في السيارات؛ برمجيات 

الحاسوب المستخدمة في تجارة وصناعة السيارات؛ حافظات وحماالت األقراص 

المضغوطة و/أو األشرطة؛ وحدات العرض اإللكتروني للمركبات؛ آالت التصوير 

رمجيات القابلة للتحميل عبر اإلنترنت واألجهزة الالسلكية وأجهزة المذياع؛ الب

المستخدمة في مجال السيارات؛ البرمجيات القابلة للتحميل على شكل تطبيقات هواتف 

نقالة مستخدمة في مجال السيارات؛ مزودات الطاقة الكهربائية للمركبات؛ أجهزة شحن 

ية لتثبيت السرعة وأنظمة توجيه البطاريات للمركبات الكهربائية؛ األجهزة اإللكترون

المركبات؛ أجهزة مراقبة األمان اإللكترونية المستخدمة في مجال السيارات؛ أجهزة 

اإلقفال واألمان الكهربائية؛ أجهزة التحكم بالطاقة الكهربائية؛ كاميرات وحساسات 

السيارات؛ أنظمة اإلضاءة للسيارات؛ وحامالت البيانات المغناطيسية؛ والمقاطع 

الصوتية ، والمقاطع المرئية، أشرطة الحاسوب وأشرطة الليزر، األقراص، األقراص 

المضغوطة، الكاسيتات واألشرطة؛ التسجيالت الصوتية، التسجيالت المرئية؛ ألعاب 

الفيديو وألعاب الحاسوب؛ المنشورات اإللكترونية القابلة للتحميل؛ تسجيالت الموسيقى 

اتف النقالة؛ أغطية الهواتف النقالة؛ الحماالت المعدة القابلة للتحميل؛ حافظات الهو

للهواتف النقالة؛ أجهزة تشخيص السيارات وقطعها ، بما يتضمن بطاقات الذاكرة؛ 

األدوات اإللكترونية الموصولة في القابس للفحص التشخيصي للمركبات ؛ المسجالت 

سوب للقراءة، تشخيص اإللكترونية المستخدمة ألنظمة الحاسوب للسيارات؛ برامج الحا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

وتحليل قطع المركبات وعمليات أنظمة المركبات؛ الوحدات اإللكترونية المركبة في 

المركبات إلرسال معلومات التشخيص والحالة التشغيلية للمركبات؛ األجهزة اإللكترونية 

لقراءة انبعاثات المحركات ؛ برمجيات أجهزة تشخيص المركبات؛ تطبيقات البرمجيات 

بين سائقي المركبات والركاب ولتنسيق خدمات النقل؛ البرمجيات المستخدمة  لالتصال

في التخطيط، مراقبة والتحكم النقل الحضري؛ برمجيات الحاسوب التي تمكن االتصال 

بين المركبات واألجهزة المتصلة؛ والمساعدات الرقمية الشخصية؛ برمجيات الحاسوب 

الصوتية وإلعداد ردود صوتية لألوامر المسجلة المستخدمة للتعامل مع األوامر 

الصوتية؛ برمجيات الحاسوب المسجلة التي تتيح اإلمكانية الستخدام الهواتف النقالة 

بدون استخدام األيدي من خالل األوامر الصوتية والتعرف الصوتي؛ برمجيات 

جهزة الحاسوب المسجلة التي تتيح إمكانية االتصال بين المركبات واألجهزة المتصلة ؛ أ

التحكم اإللكترونية لتسهيل القيادة شبه المستقلة للمركبات البرية، المباعة كجزء ال يتجزأ 

منها؛ البطاريات، البطاريات الكهربائية، خاليا الوقود، شواحن البطاريات، بطاريات 

للمركبات ، البطاريات الكهربائية للمركبات، خاليا الوقود للمركبات؛ أنظمة البطاريات 

رية لتشغيل المركبات الكهربائية ويتكون من شكلي، حزم خاليات البطاريات المعيا

القابلة للشحن ؛ بطاريات قابلة للشحن لتشغيل المركبات الكهربائية الـــــــــــــــــوارده 

 ( دون غيرهـــــــــــــا9بالفئة )
 

و  552398مع العالمه رقم  العالمه مرتبطه -االشتراطات        :      منح الطالب حق االسبقيه 

غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445557 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سليمان سعيد سلميان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك سعيد سليمان  -القليوبية  -لقناطر الخيرية مركز ا -باسوس  -ش المدرسة االبتدائي 

 عبد الصمد

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

المفاتيح والبرايز واوشاش والسداداه واالكسسوارات واالجهزة االدوات  - 9الفئة 

الكهربائيه والترنسات والدوايه ولوحات التوزيع الكهربائيه واالسالك والكابالت 

الكهربائيه لوصل او فتح او تحويل او تكثيف او تنظيم لتحكم فى  الكهربائيه واالدوات

 9الطاقه الكهربائيه الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445603 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسؤوليه محدودة مؤلفه  -هانغتشو هيكستوريج تيكنولوجى كو .ال. تى .دى 

 وقائمه طبقا لقوانين دوله الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -بينجيانغ ديستركت هانغتشو  -دانفنغ روود   199 - 0يونيت بى بيلدينج  140روم 

 تشيجيانغ الصين

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ أجهزة ذاكرة الكمبيوتر؛ برامج مراقبة ]برامج  - 9الفئة 

كمبيوتر[؛ أجهزة معالجة البيانات؛ شاشات عرض ]أجزاء كمبيوتر[؛ منصات 

برمجيات كمبيوترمسجلة أو قابلة للتنزيل؛ برمجيات كمبيوتر ]مسجلة[؛ تطبيقات 

قالة قابلة للتنزيل؛ بطاقة ذاكرة؛ ذاكرة أجهزة معالجة البيانات؛ ذاكرة للهواتف الن

الكترونية؛ الذاكرة المرتبطة بجهاز الكمبيوتر؛ أجهزة تخزين ملحق بشبكة للكمبيوتر 

(NAS ّل األقراص (؛ قارئات بطاقات الذاكرة؛ وحدة تخزين أشباه الموصالت؛ مشغ 

تطبيقات برمجيات كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ الصلبة؛ مشغل ومضي لناقل تتابعي مشترك؛ 

أجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة طرفية للكمبيوتر؛ بطاقات ذكية؛ بطاقة ناقل تتابعي مشترك 

فارغة؛ قارئ البطاقة الومضية؛ محول بطاقة ومضية؛ وحدات الذاكرة النمطية؛ قارئ 

ديجيتال  البطافات الذكية؛ قارئ بطاقة ناقل تتابعي مشترك؛ بطاقات تخزين سكيور

(SD ؛ ذاكرة شبه موصلة؛ خادم شبكة محلية؛ وسيط تخزين ذو حالة ثابتة؛ كاميرات)

الفيديو؛ روبوتات المراقبة األمنية؛ أجهزة مراقبة لغيراالغراض الطبية؛ مسجالت 

فيديو؛ مسجل القيادة؛ رقاقات دارات متكاملة؛ رقائق ]دارات متكاملة[؛ أجهزة أشباه 

و؛ شاشات رقمية إلكترونية؛ أجهزة واقية من الحوادث الموصالت؛ شاشات فيدي

 لالستخدام الشخصي؛ أجهزة إنذار.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446035 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية متحدة تألفت بموجب قوانين ديالوير -ريوت جيمز، انك 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

، الواليات 94440ويست اوليمبيك بوليفارد. لوس انجلوس، كاليفورنيا   10111

 المتحدة االمريكية

 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

المواد الرقمية، تحديدا: العمالت الرمزية غير القابلة لالستبدال؛ الوسائط  - 9الفئة 

وسائط السمعية والبصرية القابل للتنزيل في مجاالت الترفيه الرقمية، تحديدا: محتوى ال

والموسيقى والعاب الفيديو ولعب ألعاب الفيديو ومنافسات ألعاب الفيديو؛ الوسائط 

الرقمية، تحديدا: محتويات الوسائط القابلة للتحميل في مجاالت الترفيه والموسيقى 

عاب الفيديو؛ برمجيات شاشات التوقف ومقاطع الفيديو الموسيقية وألعاب الفيديو ولعب أل

للكمبيوتر القابلة للتحميل؛ برمجيات خلفيات الحاسوب القابلة للتحميل؛ الوسائط الرقمية 

القابلة للتحميل، تحديدا: المقتنيات الرقمية المنشأة مع تقنية البرمجيات التي أساسها 

ئع االفتراضية القابلة سالسل الكتل؛ برمجيات ألعاب الفيديو القابلة للتحميل؛ البضا

للتحميل، تحديدا: برامج برمجيات الحاسوب التي تقدم المصادر داخل اللعب والرموز 

والعمالت االفتراضية المستخدمة في ألعاب الفيديو والعوالم اإللكترونية االفتراضية؛ 

 9برمجيات ألعاب الفيديو المسّجله بالفئه 
 

522466بطه مع العالمه رقم االشتراطات        :      العالمه مرت



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

54 

 

 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446382 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -شركة محمد عصام شعبان وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -04لسمكى بمساحه أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض ا 10قطعه االرض رقم 

 بورسعيد -الضواحى بورسعيد   0م 1140

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446414 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 غوانغدونغ اوبو موبايل تيليكوميونيكيشنز كورب . ال تي دي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هيبين رود ، ووشا ، تشانغان ، دونغوان ، غوانغدونغ ، الصين 10رقم 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

كمبيوتر قابلة للتنزيل؛ أجهزة كمبيوتر؛ كاميرات ]للتصوير  تطبيقات برمجيات - 9الفئة 

الفوتوغرافي[؛ سماعات أذن؛ بطاريات كهربائية؛ هواتف ذكية؛ أشباه موصالت؛ 

رقاقات للدارات المتكاملة؛ لوحات دارات مطبوعة؛ دارات متكاملة؛ رقاقات ]دارات 

كمبيوتر رقمي لألمن؛  متكاملة[؛ دارات مطبوعة؛ رقاقات ألجهزة الكمبيوتر؛ رقاقات

رقاقات تربط بين وحدة المعالجة المركزية وباقي نظم الكمبيوتر ؛ رقاقات سليكون 

]مكونات إلكترونية[؛ رقاقات دارات متكاملة بذاكرة إلكترونية؛ رقاقات أشباه 

 49مواصالت؛ بطاقات رقاقات إلكترونية بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446430 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شينزهين ليمور ماركتنج كونسالتنسى كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وانجهاى  91نانهاى رز  جاردن  فيس اى نو  10 - 09بيلدنج  10 - 09ايه بيلدنج  1

 ديستركت شينزهين الصين ستريت نانشان -هايشانج كوميونتى شيكو  -رود 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

أغشية واقية لشاشات الهواتف النقالة ،أغطية للهواتف النقالة ،علب هواتف  - 9الفئة 

،مناصب للهواتف النقالة ،أطواق للهواتف النقالة ،لوحات مفاتيح ألجهزة الكمبيوتر 

اللوحي ،حقائب للكمبيوتر اللوحي ،أغشية واقية لشاشات الكمبيوتر ،أغطية للكمبيوتر 

( ،أجهزة إرسال إشارات إلكترونية ،ذاكرات USB،كابالت ناقل تتابعي مشترك )

للكمبيوتر، أجهزة ملحقة بالكمبيوتر ،حقائب ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ،تطبيقات 

برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل ،مناصب ألجهزة الكمبيوتر المحمولة ،مناصب للكمبيوتر 

للوحي ،أجهزة شحن البطاريات ،مصادر الطاقة المحمولة )بطاريات قابلة إلعادة ا

الشحن( ،أجهزة نقل الصوت ،تطبيقات برامج هواتف نقالة قابلة للتنزيل ،أجهزة معالجة 

 9البيانات ، بطاريات كهربائية الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446741 

 خ :ــــــــــــــــــاريبت
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئوليه محدودة  -هانجتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجى كو . ال تى دى 

 مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين دولة الصين

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 صين الشعبيةجمهورية ال 114410كيانمو رود بينجيانج ديستريكة . هانجتشو  111

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل وهي واجهة برامج للكاميرات وكاميرات الفيديو  - 9الفئة 

الشبكية؛ دوائر واجهة لكاميرات الفيديو؛ واجهات للكواشف؛ كبالت واجهة متعددة 

يوتر؛ بطاقات بينية الوسائط عالية الوضوح؛ أجهزة بينية واجهزة ملحقة ألجهزة الكمب

لمعدات معالجة البيانات في شكل دوائر مطبوعة؛لوحات واجهة الكمبيوتر؛ أجهزة بينية 

ألجهزة الكمبيوتر ألجهزة وأدوات التصوير السينمائي والبصري؛ أجهزة بينية ألجهزة 

الكمبيوتر ألجهزة وأدوات القياس واإلشارات واإلرسال والمراقبة بالفيديو؛ أجهزة بينية 

ألجهزة الكمبيوتر ألجهزة تسجيل أواستقبال أوإرسال أو إعادة إنتاج الصوت والصور؛ 

أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوترلتدفق المباشر للبيانات او نسخ البيانات التي يتم تدفقها 

بأجهزة الكمبيوتر؛ أجهزة بينية ألجهزة الكمبيوتر ألنظمة الفيديو القائمة على بروتوكول 

ي تتكون من كاميرات الفيديو الشبكية ومفاتيح الشبكة وشاشات عرض اإلنترنت والت

الشبكة وبرامج الكمبيوتر؛ برامج الكمبيوتر القابلة للتنزيل للتشغيل المشترك بين 

األجهزة القائمة على بروتوكول اإلنترنت المستخدمة في تطبيقات األمن والمراقبة 

ة إدارة المعلومات األمنية وهي أجهزة بالفيديو وأنظمة لبتشغيل اآللي للمباني وأنظم

القراءة اإللكترونية والتحكم اإللكتروني للتحكم في الوصول إلى المباني وأنظمة التحكم 

في الوصول اإللكتروني لألبواب التى تعمل بنظام القفل اآللي وأجهزة إنذار األمن 

إللكترونية ألنظمة والحرائق، ومنتجات المراقبة اإللكترونية بالفيديو وهي المكونات ا

قابلة للتنزيل ؛  UPIاألمن؛ أجهزة بينية لشبكة الكمبيوتر؛ برامج )واجهة طرفية عامة( 

برامج واجهة برمجة التطبيقات قابلة للتنزيل ؛ برامج واجهة برمجة التطبيقات قابلة 

 9للتنزيل لدمج محتوى الفيديو في مواقع الويب بالفئه 
 

نح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446796 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  90100، سان ديجو ، كاليفورنيا  ايليومينا واى 1044

 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات ضغط البيانات وفك الضغط؛ برمجيات الكمبيوتر لنسخ وحذف  - 9الفئة 

ومقارنة وإدارة وتنظيم وضغط وفك ضغط واستعادة وإصالح وإنشاء وتخزين ومزامنة 

ات والملفات؛ برمجيات لالستخدام في مجاالت التشخيص وتأمين وأرشفة البيان

والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 

والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية والطب الشرعي الطبي والبحوث المختبرية 

لسل الطبية والطب المخبري والطب البيطري والعلوم البيطرية واالختبار الجيني وتس

الحمض النووي وعلم الوراثة والتنميط الجيني وعلوم الحياة والزراعة وسالمة الغذاء و 

مستحضرات التجميل واألمراض الجلدية وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض 

والطب الشرعي والتشخيص في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية 

الطب الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء المركزة لحديثي الوالدة و

والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج 

األمراض؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لضغط وفك ضغط ملفات البيانات 

المتسلسالت  الجينومية؛ أجهزة وأدوات البحث العلمي في المختبرات وبما في ذلك

الجينية؛ األجهزة المعملية للكشف عن التسلسل الجيني؛ جهاز تشخيص للكشف عن 

مسببات األمراض لالستخدام في المختبر أو البحث؛ األجهزة واألدوات العلمية والبحثية 

لالستخدام في مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

التشخيص البيطري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان السريري والبحوث السريرية و

والطب الشرعي الطبي واألبحاث المخبرية الطبية والطب المخبري والطب البيطري 

والطب البيطري العلوم واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة 

التجميل والتنميط الجيني وعلوم الحياة والزراعة وسالمة الغذاء ومستحضرات 

واألمراض الجلدية واألورام وما قبل الوالدة واألمراض والطب الشرعي والتشخيص 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة 

والطب الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء والتكنولوجيا الحيوية والجينوميات 

ت الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ جهاز الختبار الوصفية والمستحضرا

دي ان ايه وآر ان ايه ألغراض البحث؛ األجهزة واألدوات العلمية لقياس الحمض 

النووي الريبي النووي والحمض النووي الريبي والبروتين وأجزائه وملحقاته؛ أدوات 

أجهزة وأدوات الختبار الغازات أبحاث المختبرات الطبية لتحليل دي ان ايه وآر ان ايه؛ 

والسوائل والمواد الصلبة؛ رقائق الحمض النووي وأجزاء الكمبيوتر؛ جهاز معالجة 

البيانات أجهزة الكمبيوتر؛ برمجيات قابلة للتنزيل للتحليل العلمي للتسلسل الجيني؛ 

في  البرمجيات المضمنة للتحليل العلمي للتسلسل الجيني؛ أجهزة الكمبيوتر لالستخدام

مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث 

السريرية والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والطب الشرعي 

الطبي والبحوث المختبرية الطبية والطب المخبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 

لنووي و علم الوراثة و التنميط الجيني و علوم واالختبارات الجينية و تسلسل الحمض ا

الحياة و الزراعة و سالمة الغذاء و مستحضرات التجميل و األمراض الجلدية و علم 

األورام و ما قبل الوالدة و األمراض و الطب الشرعي و التشخيص في المختبر و 

ة والطب األمراض المعدية و الصحة اإلنجابية و العناية المركزة لحديثي الوالد

الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء و التكنولوجيا الحيوية والجينوميات 

الوصفية والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ برمجيات 

الكمبيوتر؛ برمجيات قابل للتنزيل لتخزين وتنظيم وإنشاء مكتبة للبيانات الجينية قابلة 

كشف المتسلسل واكتشاف األمراض وتشخيصها وعالجها؛ للبحث الستخدامها في ال

برمجيات قابلة للتنزيل إلدارة قواعد البيانات ولتخزين البيانات اإللكترونية؛ برمجيات 

قابلة للتنزيل إلنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث فيها للمعلومات والبيانات؛ قواعد بيانات 

واألدوات العلمية والبحثية وبما في ذلك  قابلة للتنزيل في مجال علم الوراثة؛ األجهزة

تسلسالت الحمض النووي والمصفوفات والماسحات الضوئية وأجهزة التصوير 

اإللكترونية والمحلالت ومعدات جمع عينات االختبار وأدوات مراقبة جودة العينات 

وخراطيش وصواني الكواشف المتسلسلة ومعدات تحضير عينات االختبار ولالستخدام 

لي؛ صواني المختبر معالج بيانات تسلسل الجيل التالي )ان جي اس(؛ برمجيات المعم

تطبيقات الحاسوب وبما في ذلك برمجيات لتلقي وتخزين الحمض النووي والحمض 

النووي الريبي والسجالت الجينية وتفويض العاملين في المجال الطبي والبحثي 

زيل في مجاالت التشخيص باستخدام السجالت؛ منشورات إلكترونية قابلة للتن

والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 

والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والطب الشرعي الطبي 

والبحوث المختبرية الطبية والطب المخبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 

لسل الحمض وعلم الوراثة والتنميط الجيني وعلوم واالختبارات الجينية والنووية وتس

الحياة والزراعة وسالمة األغذية ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية وعلم 

األورام وما قبل الوالدة واألمراض والطب الشرعي والتشخيص في المختبر 

واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة والطب 

شخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم الفوقي ال

والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ التقارير اإللكترونية 

القابلة للتنزيل؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لضغط وفك ضغط البيانات والملفات؛ 

لقابلة للتنزيل لتشفير البيانات والملفات؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة برمجيات الكمبيوتر ا

للتنزيل لتكبير البيانات وتخزين الملفات؛ برمجيات الكمبيوتر المستخدمة في ضغط 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

الملفات وإلغاء ضغط الملفات واألرشفة وإدارة ملفات الكمبيوتر؛ برمجيات الكمبيوتر 

المخزنة في الملفات وإلغاء ضغطها وثم عرض  القابلة للتنزيل للوصول إلى األرشيفات

وتنزيل ملف واحد أو أكثر من الملفات الفردية التي تم فك ضغطها والمخزنة داخل 

أرشيف الملفات المضغوطة األصلي؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل إلنشاء أرشيف 

ا المستخدم؛ ملف مضغوط يحتوي على واحد أو أكثر من الملفات الفردية التي يختاره

شرائح الكمبيوتر؛ المعالجات الدقيقة؛ الدارات المتكاملة؛ بطاقات بدارات متكاملة؛ 

بطاقات شرائح إلكترونية مشفرة تحتوي على برمجة تستخدم في تسلسل الحمض 

 .9النووي؛ وجميع البضائع األخرى في الفئة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446800 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  90100ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  1044

 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات ضغط البيانات وفك الضغط؛ برمجيات الكمبيوتر لنسخ وحذف  - 9الفئة 

ومقارنة وإدارة وتنظيم وضغط وفك ضغط واستعادة وإصالح وإنشاء وتخزين ومزامنة 

وتأمين وأرشفة البيانات والملفات؛ برمجيات لالستخدام في مجاالت التشخيص 

حوث السريرية والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والب

والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية والطب الشرعي الطبي والبحوث المختبرية 

الطبية والطب المخبري والطب البيطري والعلوم البيطرية واالختبار الجيني وتسلسل 

الحمض النووي وعلم الوراثة والتنميط الجيني وعلوم الحياة والزراعة وسالمة الغذاء و 

واألمراض الجلدية وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض  مستحضرات التجميل

والطب الشرعي والتشخيص في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية 

المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء 

ية وتطوير األدوية وعالج والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم والمستحضرات الصيدالن

األمراض؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لضغط وفك ضغط ملفات البيانات 

الجينومية؛ أجهزة وأدوات البحث العلمي في المختبرات وبما في ذلك المتسلسالت 

الجينية؛ األجهزة المعملية للكشف عن التسلسل الجيني؛ جهاز تشخيص للكشف عن 

ستخدام في المختبر أو البحث؛ األجهزة واألدوات العلمية والبحثية مسببات األمراض لال

لالستخدام في مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص 

السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان 

مخبري والطب البيطري والطب الشرعي الطبي واألبحاث المخبرية الطبية والطب ال

والطب البيطري العلوم واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

والتنميط الجيني وعلوم الحياة والزراعة وسالمة الغذاء ومستحضرات التجميل 

واألمراض الجلدية واألورام وما قبل الوالدة واألمراض والطب الشرعي والتشخيص 

المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة  في المختبر واألمراض

والطب الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء والتكنولوجيا الحيوية والجينوميات 

الوصفية والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ جهاز الختبار 

األدوات العلمية لقياس الحمض دي ان ايه وآر ان ايه ألغراض البحث؛ األجهزة و

النووي الريبي النووي والحمض النووي الريبي والبروتين وأجزائه وملحقاته؛ أدوات 

أبحاث المختبرات الطبية لتحليل دي ان ايه وآر ان ايه؛ أجهزة وأدوات الختبار الغازات 

جة والسوائل والمواد الصلبة؛ رقائق الحمض النووي وأجزاء الكمبيوتر؛ جهاز معال

البيانات أجهزة الكمبيوتر؛ برمجيات قابلة للتنزيل للتحليل العلمي للتسلسل الجيني؛ 

البرمجيات المضمنة للتحليل العلمي للتسلسل الجيني؛ أجهزة الكمبيوتر لالستخدام في 

مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث 

والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والطب الشرعي السريرية والتشخيص البيطري 

الطبي والبحوث المختبرية الطبية والطب المخبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 

واالختبارات الجينية و تسلسل الحمض النووي و علم الوراثة و التنميط الجيني و علوم 

مراض الجلدية و علم الحياة و الزراعة و سالمة الغذاء و مستحضرات التجميل و األ

األورام و ما قبل الوالدة و األمراض و الطب الشرعي و التشخيص في المختبر و 

األمراض المعدية و الصحة اإلنجابية و العناية المركزة لحديثي الوالدة والطب 

الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء و التكنولوجيا الحيوية والجينوميات 

ات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ برمجيات الوصفية والمستحضر

الكمبيوتر؛ برمجيات قابل للتنزيل لتخزين وتنظيم وإنشاء مكتبة للبيانات الجينية قابلة 

للبحث الستخدامها في الكشف المتسلسل واكتشاف األمراض وتشخيصها وعالجها؛ 

لبيانات اإللكترونية؛ برمجيات برمجيات قابلة للتنزيل إلدارة قواعد البيانات ولتخزين ا

قابلة للتنزيل إلنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث فيها للمعلومات والبيانات؛ قواعد بيانات 

قابلة للتنزيل في مجال علم الوراثة؛ األجهزة واألدوات العلمية والبحثية وبما في ذلك 

وير تسلسالت الحمض النووي والمصفوفات والماسحات الضوئية وأجهزة التص

اإللكترونية والمحلالت ومعدات جمع عينات االختبار وأدوات مراقبة جودة العينات 

وخراطيش وصواني الكواشف المتسلسلة ومعدات تحضير عينات االختبار ولالستخدام 

المعملي؛ صواني المختبر معالج بيانات تسلسل الجيل التالي )ان جي اس(؛ برمجيات 

مجيات لتلقي وتخزين الحمض النووي والحمض تطبيقات الحاسوب وبما في ذلك بر

النووي الريبي والسجالت الجينية وتفويض العاملين في المجال الطبي والبحثي 

باستخدام السجالت؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل في مجاالت التشخيص 

والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 

ري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والطب الشرعي الطبي والتشخيص البيط

والبحوث المختبرية الطبية والطب المخبري والطب البيطري والعلوم البيطرية 

واالختبارات الجينية والنووية وتسلسل الحمض وعلم الوراثة والتنميط الجيني وعلوم 

اض الجلدية وعلم الحياة والزراعة وسالمة األغذية ومستحضرات التجميل واألمر

األورام وما قبل الوالدة واألمراض والطب الشرعي والتشخيص في المختبر 

واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة والطب 

الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم الفوقي 

ية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ التقارير اإللكترونية والمستحضرات الصيدالن

القابلة للتنزيل؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لضغط وفك ضغط البيانات والملفات؛ 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

63 

 

 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتشفير البيانات والملفات؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة 

ملفات؛ برمجيات الكمبيوتر المستخدمة في ضغط للتنزيل لتكبير البيانات وتخزين ال

الملفات وإلغاء ضغط الملفات واألرشفة وإدارة ملفات الكمبيوتر؛ برمجيات الكمبيوتر 

القابلة للتنزيل للوصول إلى األرشيفات المخزنة في الملفات وإلغاء ضغطها وثم عرض 

والمخزنة داخل  وتنزيل ملف واحد أو أكثر من الملفات الفردية التي تم فك ضغطها

أرشيف الملفات المضغوطة األصلي؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل إلنشاء أرشيف 

ملف مضغوط يحتوي على واحد أو أكثر من الملفات الفردية التي يختارها المستخدم؛ 

شرائح الكمبيوتر؛ المعالجات الدقيقة؛ الدارات المتكاملة؛ بطاقات بدارات متكاملة؛ 

ئح إلكترونية مشفرة تحتوي على برمجة تستخدم في تسلسل الحمض بطاقات شرا

 .9النووي؛ وجميع البضائع األخرى في الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

64 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446806 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ديالوير شركة متحدة تالفت بموجب قوانين -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  90100ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  1044

 

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

برمجيات ضغط البيانات وفك الضغط؛ برمجيات الكمبيوتر لنسخ وحذف  - 9الفئة 

ستعادة وإصالح وإنشاء وتخزين ومزامنة ومقارنة وإدارة وتنظيم وضغط وفك ضغط وا

وتأمين وأرشفة البيانات والملفات؛ برمجيات لالستخدام في مجاالت التشخيص 

والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 

والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية والطب الشرعي الطبي والبحوث المختبرية 

خبري والطب البيطري والعلوم البيطرية واالختبار الجيني وتسلسل الطبية والطب الم

الحمض النووي وعلم الوراثة والتنميط الجيني وعلوم الحياة والزراعة وسالمة الغذاء و 

مستحضرات التجميل واألمراض الجلدية وعلم األورام وما قبل الوالدة واألمراض 

معدية والصحة اإلنجابية والعناية والطب الشرعي والتشخيص في المختبر واألمراض ال

المركزة لحديثي الوالدة والطب الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء 

والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج 

األمراض؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لضغط وفك ضغط ملفات البيانات 

ومية؛ أجهزة وأدوات البحث العلمي في المختبرات وبما في ذلك المتسلسالت الجين

الجينية؛ األجهزة المعملية للكشف عن التسلسل الجيني؛ جهاز تشخيص للكشف عن 

مسببات األمراض لالستخدام في المختبر أو البحث؛ األجهزة واألدوات العلمية والبحثية 

الطبي والبحوث الطبية والتشخيص لالستخدام في مجاالت التشخيص والتشخيص 

السريري والبحوث السريرية والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان 

والطب الشرعي الطبي واألبحاث المخبرية الطبية والطب المخبري والطب البيطري 

والطب البيطري العلوم واالختبارات الجينية وتسلسل الحمض النووي وعلم الوراثة 

يط الجيني وعلوم الحياة والزراعة وسالمة الغذاء ومستحضرات التجميل والتنم

واألمراض الجلدية واألورام وما قبل الوالدة واألمراض والطب الشرعي والتشخيص 

في المختبر واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

حياء والتكنولوجيا الحيوية والجينوميات والطب الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األ

الوصفية والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ جهاز الختبار 

دي ان ايه وآر ان ايه ألغراض البحث؛ األجهزة واألدوات العلمية لقياس الحمض 

وات النووي الريبي النووي والحمض النووي الريبي والبروتين وأجزائه وملحقاته؛ أد

أبحاث المختبرات الطبية لتحليل دي ان ايه وآر ان ايه؛ أجهزة وأدوات الختبار الغازات 

والسوائل والمواد الصلبة؛ رقائق الحمض النووي وأجزاء الكمبيوتر؛ جهاز معالجة 

البيانات أجهزة الكمبيوتر؛ برمجيات قابلة للتنزيل للتحليل العلمي للتسلسل الجيني؛ 

للتحليل العلمي للتسلسل الجيني؛ أجهزة الكمبيوتر لالستخدام في البرمجيات المضمنة 

مجاالت التشخيص والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث 

السريرية والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والطب الشرعي 

طري والعلوم البيطرية الطبي والبحوث المختبرية الطبية والطب المخبري والطب البي

واالختبارات الجينية و تسلسل الحمض النووي و علم الوراثة و التنميط الجيني و علوم 

الحياة و الزراعة و سالمة الغذاء و مستحضرات التجميل و األمراض الجلدية و علم 

األورام و ما قبل الوالدة و األمراض و الطب الشرعي و التشخيص في المختبر و 

لمعدية و الصحة اإلنجابية و العناية المركزة لحديثي الوالدة والطب األمراض ا

الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء و التكنولوجيا الحيوية والجينوميات 

الوصفية والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ برمجيات 

نشاء مكتبة للبيانات الجينية قابلة الكمبيوتر؛ برمجيات قابل للتنزيل لتخزين وتنظيم وإ

للبحث الستخدامها في الكشف المتسلسل واكتشاف األمراض وتشخيصها وعالجها؛ 

برمجيات قابلة للتنزيل إلدارة قواعد البيانات ولتخزين البيانات اإللكترونية؛ برمجيات 

قواعد بيانات  قابلة للتنزيل إلنشاء قواعد بيانات قابلة للبحث فيها للمعلومات والبيانات؛

قابلة للتنزيل في مجال علم الوراثة؛ األجهزة واألدوات العلمية والبحثية وبما في ذلك 

تسلسالت الحمض النووي والمصفوفات والماسحات الضوئية وأجهزة التصوير 

اإللكترونية والمحلالت ومعدات جمع عينات االختبار وأدوات مراقبة جودة العينات 

ف المتسلسلة ومعدات تحضير عينات االختبار ولالستخدام وخراطيش وصواني الكواش

المعملي؛ صواني المختبر معالج بيانات تسلسل الجيل التالي )ان جي اس(؛ برمجيات 

تطبيقات الحاسوب وبما في ذلك برمجيات لتلقي وتخزين الحمض النووي والحمض 

ي والبحثي النووي الريبي والسجالت الجينية وتفويض العاملين في المجال الطب

باستخدام السجالت؛ منشورات إلكترونية قابلة للتنزيل في مجاالت التشخيص 

والتشخيص الطبي والبحوث الطبية والتشخيص السريري والبحوث السريرية 

والتشخيص البيطري والبحوث البيطرية وأبحاث األسنان والطب الشرعي الطبي 

لبيطري والعلوم البيطرية والبحوث المختبرية الطبية والطب المخبري والطب ا

واالختبارات الجينية والنووية وتسلسل الحمض وعلم الوراثة والتنميط الجيني وعلوم 

الحياة والزراعة وسالمة األغذية ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية وعلم 

األورام وما قبل الوالدة واألمراض والطب الشرعي والتشخيص في المختبر 

الصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة والطب واألمراض المعدية و

الشخصي وعلم األحياء الدقيقة وعلم األحياء والتكنولوجيا الحيوية وعلم الجينوم الفوقي 

والمستحضرات الصيدالنية وتطوير األدوية وعالج األمراض؛ التقارير اإللكترونية 

نزيل لضغط وفك ضغط البيانات والملفات؛ القابلة للتنزيل؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للت

برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل لتشفير البيانات والملفات؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة 

للتنزيل لتكبير البيانات وتخزين الملفات؛ برمجيات الكمبيوتر المستخدمة في ضغط 

؛ برمجيات الكمبيوتر الملفات وإلغاء ضغط الملفات واألرشفة وإدارة ملفات الكمبيوتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

القابلة للتنزيل للوصول إلى األرشيفات المخزنة في الملفات وإلغاء ضغطها وثم عرض 

وتنزيل ملف واحد أو أكثر من الملفات الفردية التي تم فك ضغطها والمخزنة داخل 

أرشيف الملفات المضغوطة األصلي؛ برمجيات الكمبيوتر القابلة للتنزيل إلنشاء أرشيف 

وط يحتوي على واحد أو أكثر من الملفات الفردية التي يختارها المستخدم؛ ملف مضغ

شرائح الكمبيوتر؛ المعالجات الدقيقة؛ الدارات المتكاملة؛ بطاقات بدارات متكاملة؛ 

بطاقات شرائح إلكترونية مشفرة تحتوي على برمجة تستخدم في تسلسل الحمض 

 .9النووي؛ وجميع البضائع األخرى في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447547 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئوليه   - TARWIQA FOR SOFTWAREترويقه للبرمجيات  

 محدودة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -رق المدينه الدور االولبحر امام مستشفى ش -سيدى بشر -ش جمال عبد الناصر 009

 المنتزة االسكندريه

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9الموبيل ابلكيشن الوارد بالفئه  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447576 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  140

 

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 المة الع

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448290 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسية -فرد  -احمد صابر احمد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -ملك / وحيدة حسني علي الزيات_ قرية السالم_ مركز الزرقا 

 9 : مةالــــــات العـــفئ
 

 9جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 9الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448872 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -ة لتكنولوجيا المعلومات العالمية الحرة المصري

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهليه-ثان المنصورة  -ميدان الهابى الند-الدور التاسع  -برج ابو سمره

 9 : المةــــــات العـــفئ
 

 9المنتجات الواردة بالفئه  - 9الفئة 
 

التنازل عن الحروف  -اص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خ

كل علي حده في الوضع العادي
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0416327 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -ميزوستاتيك فارما جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش الدكتور محمد مندور رابعة العدوية مدنية نصر 9الدور الخامس 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المستلزمات الطبية الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : ب رقم قدم عنها طل
 

    0422628 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد كامل احمد محمد عفيفى وشركاؤه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة-  00شقة  -شارع ربيع الجيزي  011

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 14ئة مستلزمات طبية بالف - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426489 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدوده -ميزوستاتيك فارما جروب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -مدينه نصر  -رابعه  -ش الدكتور مندور  9 -الدور الخامس 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 فقط 14جميع منتجات الفئه  - 14الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصرية -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  04شارع  144

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع منتجات الفئة رقم  - 14الفئة 
 

ت        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورةاالشتراطا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

75 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0432609 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -سيف الدين محمد سعد العرابى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -اكتوبر اول  4لحي المتميز رويال هيلز ا 91فيال 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 و بصفة خاصة اجهزه التنفس الصناعي14جميع منتجات الفئة  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433722 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -محمد بخيت عبد العظيم نصير وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -قسم العامرية  -الدور الرابع  4شقة  1العامرية اول عمارة موقف القاهرة العقار رقم 

 االسكندرية

 10 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 14اجهزة ومعدات وادوات ومستلزمات ومواد طبية وجراحية الواردة بالفئة  - 14الفئة 

 دون غيرها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433883 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

منتجات )محمد مصطفى عبد الحميد سمارت ثرى دى بى للطباعة ثالثية االبعاد على ال

 مصري الجنسيه -فرد  -كساب( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار معرض النساجون الشرقيون طنطا الغربيه 11برج العاصمة بالدور 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

78 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : رقم  قدم عنها طلب
 

    0434502 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مؤسسة طبقا لقوانين سويسرا -انك   -الكون  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -فرايبورغ    1041, 4 -سى اتش    - 4دى أفرى  -رو لويس  

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

أجهزة و معدات جراحية لالستخدام في جراحات العيون ، أجهزة و أدوات  - 14الفئة 

طبية ألغراض التشخيص ، أي ، أجهزة للفحص التشخيصي الطبي في مجال العيون. 

 14الواردة بالفئة رقم 
 

455335االشتراطات        :      العالمة مرتبطة مع العالمة رقم 
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قم قدم عنها طلب ر
 

    0434541 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 14الفئه جميع المنتجات الواردة ب - 14الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438346 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/18 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -سامح عاطف عبد الحى احمد ابو العنيين 

 :وانــــــــــــــــــعنال
 

 أكتوبر الجيزة 4المنطقة الصناعية الثانية المحور الخدمي ثانى أكتوبر مدينة  - 01ق 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

 14منتجات الفئة  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

81 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0443164 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 الواليات المتحدة االمريكيه -أكووس، إنك تاسست وقائمه طبقا لقوانين واليه ديالوير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 40014بوسطن، ماساتشوستس  044سمر ستريت، سويت  401

 10 : المةــــــالع اتـــفئ
 

أنظمة توصيل عقار؛ صور توصيل ناقل فيروسي للعالج الجيني؛ أجهزة  - 14الفئة 

طبية لالستخدام في معالجة أمراض وحاالت تتعلق باألذن متمثلة في حاالت وراثية 

 14تسبب فقد السمع الواردة في الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق اسبقيه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444633 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اف بي جروب ايه بي اس

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هينراب الدنمارك 0100سوفتين  9أوميجا 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

زجاجات الرضاعة؛ لهايات األطفال حديثي الوالدة؛  لهايات لألطفال؛ حلمات - 14الفئة 

 زجاجات رضاعة؛ زجاجات الرضاعة لألطفال.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445392 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مكنيل أية  بي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 السويد -هلسنبورغ  01149

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

مستحضرات صيدالنية، وبخاصة، خرطوشات اإلقالع عن التدخين لوضع  - 14الفئة 

 14الدواء، عبوات حالالت هوائية لإلقالع عن التدخين لتصريف الدواء بالفئة 
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445678 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  44100ص ب 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

اقيات زجاجات رضاعة لألطفال ؛ قساطر الواقي الذكري ) الرفاالت( ؛ الو - 14الفئة 

الذكرية ) الرفاالت (؛ أدوات منع الحمل ؛ موانع الحمل غير الكيميائية ؛ أغطية 

زجاجات رضاعة األطفال ؛ أغطية الوجه كونها أقنعة صحية للحماية ضد العدوى 

الفيروسية ؛ أقنعة وجه لألغراض الطبية ؛ واقيات ذكرية ) رفاالت( منكهة ؛ قفازات 

فازات مطاطية لالستخدام الطبي ؛ حلمات لزجاجات مطاطية ألغراض طب األسنان ؛ ق

رضاعة األطفال ؛ الواقي الذكري المبيد للحيوانات المنوية ) للنطاف ( ؛ حلمات ماصة 

 14لالستخدام مع زجاجات رضاعة األطفال.الواردة بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446787 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة سويسرية -جي اس كيه كونسيومر هيلثكير اس ايه ار ال  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سويسرا -بريغنز  1190 -شارع  ليتراز 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات الجراحية والطبية ولطب األسنان والطب البيطري  - 14الفئة 

( 14واألطراف والعيون واألسنان االصطناعية؛ األدوات التجبيرية والوارده بالفئة )

 دون غيرها.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446797 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :لتسجيلا إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  90100ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  1044

 

 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

الطبية، تحديدا: المتسلسالت  األجهزة واألدوات الطبية؛ األجهزة واألدوات - 14الفئة 

الجينية؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية للكشف عن التسلسل الجيني؛ جهاز تشخيص 

طبي يستخدم في الكشف عن مسببات األمراض؛ أجهزة وأدوات التشخيص الطبية 

المستخدمة في التحليل الجيني؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية لتحليل سوائل الجسم؛ 

هاز الختبار دي ان ايه وآر ان ايه لألغراض الطبية؛ األجهزة جهاز لتحليل الدم؛ ج

واألدوات الطبية والبيطرية؛ جهاز تحليلي لألغراض الطبية؛ جهاز اختبار لألغراض 

الطبية؛ أجهزة وأدوات طب األسنان؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية الستخدامها في 

شرية إلجراء مزيد من تحضير عينات الدم وسوائل الجسم والعينات البيولوجية الب

االختبارات وللكشف عن األحماض النووية المسببة لألمراض في الدم وسوائل الجسم 

والعينات البيولوجية والتعرف عليها؛ األجهزة واألدوات الطبية والعالجية؛ األجهزة 

واألدوات السريرية والطبية، بما في ذلك متسلسالت األحماض النووية والماسحات 

موعة األحماض النووية وأجهزة التصوير وأجهزة إعداد العينات والمكتبة الضوئية لمج

لالستخدام في مجاالت التنميط الجيني والتشخيص الطبي والتشخيص البيطري 

وتشخيص األسنان والتشخيص السريري والبحوث الطبية والطب البيطري والبحث 

ا الحيوية وتطوير والتشخيص والبحث السريري والجينوميات الوصفية والتكنولوجي

األدوية وعالج األمراض واألدوية واألبحاث المختبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم 

الحياة وعلم األحياء وعلم األحياء الدقيقة والزراعة والطب الشرعي وسالمة األغذية 

ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية واالختبارات الجينية والحمض النووي 

م الوراثة وعلم األورام وأمراض ما قبل الوالدة والتشخيص في المختبر المتسلسل وعل

واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة والطب 

الشخصي؛ أجهزة طبية تستخدم في التشخيص والعالج؛ وجميع البضائع األخرى في 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 .14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446801 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  90100ايليومينا واى ، سان ديجو ، كاليفورنيا  1044

 

 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات الطبية؛ األجهزة واألدوات الطبية، تحديدا: المتسلسالت  - 14الفئة 

الجينية؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية للكشف عن التسلسل الجيني؛ جهاز تشخيص 

طبي يستخدم في الكشف عن مسببات األمراض؛ أجهزة وأدوات التشخيص الطبية 

؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية لتحليل سوائل الجسم؛ المستخدمة في التحليل الجيني

جهاز لتحليل الدم؛ جهاز الختبار دي ان ايه وآر ان ايه لألغراض الطبية؛ األجهزة 

واألدوات الطبية والبيطرية؛ جهاز تحليلي لألغراض الطبية؛ جهاز اختبار لألغراض 

ستخدامها في الطبية؛ أجهزة وأدوات طب األسنان؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية ال

تحضير عينات الدم وسوائل الجسم والعينات البيولوجية البشرية إلجراء مزيد من 

االختبارات وللكشف عن األحماض النووية المسببة لألمراض في الدم وسوائل الجسم 

والعينات البيولوجية والتعرف عليها؛ األجهزة واألدوات الطبية والعالجية؛ األجهزة 

الطبية، بما في ذلك متسلسالت األحماض النووية والماسحات واألدوات السريرية و

الضوئية لمجموعة األحماض النووية وأجهزة التصوير وأجهزة إعداد العينات والمكتبة 

لالستخدام في مجاالت التنميط الجيني والتشخيص الطبي والتشخيص البيطري 

ري والبحث وتشخيص األسنان والتشخيص السريري والبحوث الطبية والطب البيط

والتشخيص والبحث السريري والجينوميات الوصفية والتكنولوجيا الحيوية وتطوير 

األدوية وعالج األمراض واألدوية واألبحاث المختبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم 

الحياة وعلم األحياء وعلم األحياء الدقيقة والزراعة والطب الشرعي وسالمة األغذية 

ل واألمراض الجلدية واالختبارات الجينية والحمض النووي ومستحضرات التجمي

المتسلسل وعلم الوراثة وعلم األورام وأمراض ما قبل الوالدة والتشخيص في المختبر 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الوالدة والطب 

بضائع األخرى في الشخصي؛ أجهزة طبية تستخدم في التشخيص والعالج؛ وجميع ال

 .14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446807 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة متحدة تالفت بموجب قوانين ديالوير -ايليومينا انك 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ، الواليات المتحدة االمريكية  90100ليفورنيا ايليومينا واى ، سان ديجو ، كا 1044

 

 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

األجهزة واألدوات الطبية؛ األجهزة واألدوات الطبية، تحديدا: المتسلسالت  - 14الفئة 

الجينية؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية للكشف عن التسلسل الجيني؛ جهاز تشخيص 

األمراض؛ أجهزة وأدوات التشخيص الطبية  طبي يستخدم في الكشف عن مسببات

المستخدمة في التحليل الجيني؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية لتحليل سوائل الجسم؛ 

جهاز لتحليل الدم؛ جهاز الختبار دي ان ايه وآر ان ايه لألغراض الطبية؛ األجهزة 

غراض واألدوات الطبية والبيطرية؛ جهاز تحليلي لألغراض الطبية؛ جهاز اختبار لأل

الطبية؛ أجهزة وأدوات طب األسنان؛ أجهزة وأدوات تشخيص طبية الستخدامها في 

تحضير عينات الدم وسوائل الجسم والعينات البيولوجية البشرية إلجراء مزيد من 

االختبارات وللكشف عن األحماض النووية المسببة لألمراض في الدم وسوائل الجسم 

ا؛ األجهزة واألدوات الطبية والعالجية؛ األجهزة والعينات البيولوجية والتعرف عليه

واألدوات السريرية والطبية، بما في ذلك متسلسالت األحماض النووية والماسحات 

الضوئية لمجموعة األحماض النووية وأجهزة التصوير وأجهزة إعداد العينات والمكتبة 

لبيطري لالستخدام في مجاالت التنميط الجيني والتشخيص الطبي والتشخيص ا

وتشخيص األسنان والتشخيص السريري والبحوث الطبية والطب البيطري والبحث 

والتشخيص والبحث السريري والجينوميات الوصفية والتكنولوجيا الحيوية وتطوير 

األدوية وعالج األمراض واألدوية واألبحاث المختبرية الطبية والعلوم البيطرية وعلوم 

ياء الدقيقة والزراعة والطب الشرعي وسالمة األغذية الحياة وعلم األحياء وعلم األح

ومستحضرات التجميل واألمراض الجلدية واالختبارات الجينية والحمض النووي 

المتسلسل وعلم الوراثة وعلم األورام وأمراض ما قبل الوالدة والتشخيص في المختبر 

الدة والطب واألمراض المعدية والصحة اإلنجابية والعناية المركزة لحديثي الو

الشخصي؛ أجهزة طبية تستخدم في التشخيص والعالج؛ وجميع البضائع األخرى في 

 .14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447953 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 دةشركة ذات مسئوليه محدو -فوبرج اندستريال كو، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

,تشونغ شياو اى. روود تشونغتشينغ ديستريكت ، تايبي  0، سيك  114رقم  1-أف  0

 ، تايوان ) جمهورية الصين الشعبية ( 144سيتى 

 10 : المةــــــات العـــفئ
 

موزعات األيروسول لألغراض الطبية، أقنعة لالستخدام من قبل الطاقم  - 14الفئة 

طبي، وسادات سرير سلس البول، ومالءات سلس البول، واقيات ذكرية، وبقع تبريد ال

لألغراض الطبية، ومراتب الوالدة، وإسفنج جراحي، وكرسي تدليك كهربائي، 

ومالءات سحب ألسرة المرضى، وسائد لألغراض الطبية، ضمادات لمنع تقرحات 

بي، وسادات البطن، أحزمة الضغط على أجسام المرضى، أقنعة أكسجين لالستخدام الط

لألغراض الطبية، إسفنج جراحي، عاصبة، أقنعة تنفسية للتنفس الصناعي وجميع هذة 

 وال ترد ضمن فئات أخري. 14المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0420376 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -هانى محمد احمد سلمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -بوالق الدكرورى  -اكتوبر  4ش عبد الحميد السيد عرقبها من ش  04

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11االدوات الصحيه ومستلزماتها الوارده بالفئه  - 11الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -التنازل عن الحروف كال علي حدي  االشتراطات        :     

الموضحه بالصوره
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429342 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -اربو لخدمات االتصاالت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  04شارع  144

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع منتجات الفئة  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429558 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمود حسن محمود حسن المكاوى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -اكتوبر اول  4 - 0ق  - 10مج  -غرب سوميد 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع انواع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمود عيسوى عيسوى الخولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -مركز طنطا  -مبروك الغزيري  شقرف ملك عبد اللطيف عباس

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11اللمبات الليد ومنتجات الفئة رقم  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0439085 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مؤسسة غير ربحية -بلومبينج اند درايناج انستيتيوت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  -ماساتشوستس  -نورث اندوفر  144تورنبيك ستريت سويت  044

 االمريكية

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

والصرف خاصة حابسة الشحوم وحابسة بالمطرقة المائية  منتجات السباكة - 11الفئة 

 11بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

98 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440339 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب و شركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوة  -المهندسين  - 11شقة  -الدور الثالث  -دان شارع السو 140

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

99 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443013 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -لصناعات الهندسيه الشرق ل

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  4 -المنطقه الصناعيه االولي   - 004قطعه 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11البوتجاز الوارد بالفئه  - 11الفئة 
 

بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443014 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشرق للصناعات الهندسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  4 -المنطقه الصناعيه االولي   - 004قطعه 

 11 : المةــــــالع اتـــفئ
 

 11البوتجاز الوارد بالفئه  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443015 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -ت الهندسيه الشرق للصناعا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  4 -المنطقه الصناعيه االولي   - 004قطعه 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11البوتجاز الوارد بالفئه  - 11الفئة 
 

هاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصور
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443016 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشرق للصناعات الهندسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  4 -المنطقه الصناعيه االولي   - 004قطعه 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11البوتجاز الوارد بالفئه  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443017 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/19 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -الشرق للصناعات الهندسيه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -اكتوبر  4 -قه الصناعيه االولي  المنط - 004قطعه 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11البوتجاز الوارد بالفئه  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444111 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه - فرد -سليمان سعيد سلميان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك سعيد سليمان  -القليوبية  -مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -ش المدرسة االبتدائي 

 عبد الصمد

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات والكشافات الكهربائية والنجف واالباليك وخراطيم االضاءة الليد  - 11الفئة 

 11يد واالسبوتات اضاءة واجهزات االنارة الكهربائية والتكييفات الواردة بالفئة السير الل
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

105 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444135 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 بيزنيس كو ليمتد -شركة شينزهينشي زهيتشينجليانتشوانج اي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ايجوو رود , هوانجبي ستريت , لوهو ديستركت ,  1410دي جنجيوان بيلدنج  0

 شينزهين

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

واء للدراجات مصابيح ؛ أجهزة اإلنارة ، تحديدا تركيبات اإلنارة؛ أض - 11الفئة 

الهوائية ؛ أضواء للسيارات ؛ مصباح ارضي ؛ سلسلة أضواء للز ينة االحتفالية ؛ 

أضواء كاشفة ؛ أضواء للسيارات ؛ مصابيح للشوارع ؛ أضواء للغوص الواردة بالفئة 

 11رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444239 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -ناصر السيد عبد المنعم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -العبور  -الحي التاسع  -10414بلوك - 1قطعه  -الدور االول  - 1شقة رقم 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11القطع البالستيك الواردة بالفئه  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444492 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -حكمت ماجد احمد محمد احمد وشركاها 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -  1ش نجيب الريحاني أسفل العقار رقم  01

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

اوغيره 547483و 550045العالمه رقم 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

108 

 

 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444595 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه حره  -شركه دانوب لمواد البناء ش.م.ح  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االمارات العربية المتحدة  -دبى  -جبل علي   10400ب  -ص 

 11 : المةــــــلعات اـــفئ
 

أحواض استحمام )بانيو(، أحواض استحمام )بانيو( لالستحمام النصفي،  - 11الفئة 

لوازم للحمام، معدات للحمام / مثبتات مواسير الحمام، دفايات فراش، شطافات، 

بطانيات كهربائية ليست لغايات طبية، محمصات خبز / محمصات للخبز، آالت ُصنع 

ع الخبز، مواقد، أعمدة كربون للمصابيح القوسية، سجاد يدفأ الخْبـز، مكنات صن

كهربائياً، أضواء السقف، مشعات حرارية للتدفئة المركزية، ثريات، محمصات بن، 

غاليات )أباريق( كهربائية للقهوة، مكنات كهربائية لصنع القهوة، ملفات ]أجزاء من 

واني طهو كهربائية، أجهزة معدات التقطير أو التسخين أو التبريد[، أوعية طهو، أ

ومعدات طهو، حلقات طهو، مبردات لألفران / أحواض تبريد لألفران، منشآت تبريد 

للماء، منشآت وآالت تبريد، أدوات ومنشآت تبريد، لمبات تجعيد الشعر، مخمدات 

]تدفئة[، مقالي عميقة كهربائية، أجهزة إلزالة الماء من نفايات األطعمة، أدوات 

رات في التواليت / أدوات توزيع المطهرات في التواليت، أغطية شفط تصريف المطه

للمطابخ، مراوح ]أجزاء من منشآت تكييف الهواء[، مراوح كهربائية لالستخدام 

الشخصي، فتائل للمصابيح الكهربائية، مرشحات )فالتر( لمياه الشرب، مواقد نار 

ايات كهربائية للقدمين، منزلية، خزانات رحض، أجهزة بخار كهربائية للطعام، دف

دفايات للقدمين ]كهربائية أو غير كهربائية[، نوافير، مجمدات، قداحات تعمل باالحتكاك 

إلشعال الغاز، قداحات غاز، مجففات شعر ]مجففات[، مسخنات كهربائية لرضاعات 

األطفال، قوارير الماء الساخن، أجهزة ترطيب للمشعات الحرارية للتدفئة المركزية، 

ات، سخانات مغمورة، مواقد متوهجة، غاليات كهربائية، مواقد ]أفران[ المطبخ، ثالج

مصابيح كهربائية، مصابيح، بصيالت مصابيح، بصيالت مصابيح كهربائية، بصيالت 

لمصابيح اإلشارات اإلرشادية للمركبات، أدوات نشر الضوء، أجهزة إضاءة 

، أضواء كهربائية لشجرة عيد [، قداحات )والعات(LEDبالصمامات الثنائية للضوء ]

الميالد، أفران ميكروويف ]أجهزة طهو[، مواسير ]أجزاء من تمديدات صحية[ / 

مواسير الماء للتمديدات الصحية، مصابيح جيب كهربائية، أضواء جيب كاشفة، أوعية 

كهربائية ذات مقابض للطهو بالضغط، خزانات ضغط للماء، ثالجات، أجهزة وتمديدات 

ت لحمام الساونا، حجيرات ]مقصورات[ لحمام الدوش، حمامات الدوش، صحية، معدا
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

مغاسل، مآخذ لألضواء الكهربائية، أجهزة لتجميع الطاقة الحرارية الشمسية ]للتسخين[، 

أفران شمسية، مغاطس ]أوعية[ للمياه المعدنية، منشآت توليد البخار، مواقد، مواقد 

قياسية، أحواض تواليت، مقاعد تواليت،  ]أجهزة تسخين[، مصابيح للشوارع / مصابيح

مراحيض متنقلة، مراحيض ]دورات مياه[ / دورات مياه، مشاعل إضاءة / مصابيح 

جيب كهربائية ]مشاعل[ / أضواء كاشفة، حجرات منقولة للحمام التركي، مغاسل لليدين 

]أجزاء من تمديدات صحية[ / أحواض لغسل اليدين ]أجزاء من تمديدات صحية[، 

ات شد ]ُجلَْب[ لحنفيات المياه، سخانات ماء، منشآت تنقية الماء، سخانات ماء حلق

 ]أجهزة[.
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

532822العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445154 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -أحمد سعيد سليمان عبد الصمد أبو عدس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مركز القناطر الخيرية  -باسوس بجوار الدائري 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

ة والنجف واألباليك وخراطيم اإلضاءة الليد اللمبات والكشافات الكهربائي - 11الفئة 

 11السيريا الليد واسبوتات اإلضاءة وأجهزة اإلنارة الكهربائية والتكييفات الواردة بالفئة 

 دون غيرها
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445558 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سليمان سعيد سلميان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك سعيد سليمان  -القليوبية  -مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -ش المدرسة االبتدائي 

 عبد الصمد

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات والكشافات الكهربائيه والنجف واالباليك وخراطيم االضاءه الليد  - 11الفئة 

السيريا الليد واالسبوتات اضاءه واجهزت االناره الكهربائيه والتكييفات الواردة بالفئة 

 11رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445679 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  44100ص ب 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11مصابيح الشموع ؛ فوانيس الشموع ؛ شموع كهربائية.الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446046 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -شركة الفادي للتجارة والتوكيالت ش.ذ.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 عمارات شباب المهندسين بجوار ساحه انتظار رابعه اول مدينه نصر 14

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات والكشافات واالسبوتات والنجف واالباليك وجميع ادوات ومستلزمات  - 11الفئة 

 11االنارة ونظم االضاءه بالفئه 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

114 

 

 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0446048 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -الفادي للتجارة والتوكيالت) ش. ذ.م.م (  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 رةالقاه -بجوار ساحه انتظار رابعه اول مدينه نصر -عمارات شباب المهندسين  14

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

اللمبات والكشافات واالسبوتات والنجف واالباليك وجميع ادوات ومستلزمات  - 11الفئة 

 11االنارة ونظم االضاءه بالفئه 
 

( باللغتين وعن عالمه بلس 5االشتراطات        :      التنازل عن رقم )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عدة الطبالتعديل أو النشر أو إعا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446383 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن  -محمد عصام شعبان وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -04أ بالمنطقة الصناعيه بحرى الحوض السمكى بمساحه  10قطعه االرض رقم 

 بورسعيد -الضواحى بورسعيد   0م 1140

 11 : مةالــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446562 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -د الصمدايهاب محمد فهمي عب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

العاشر من  -طريق بلبيس  -المنطقة الصناعية الثانيه 144الشرقية مركز بلبيس قطعة 

 رمضان

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11منتجات الفئة  - 11الفئة 
 

وضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الم
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب لنقل أو النسخ أومنه با ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446909 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمود عبدالله صباغ 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 العاشر من رمضان الشرقيه A2المنطقه الصناعيه  1/1/1قطعه رقم 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11المنتجات الفئه  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447578 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 وصية بسيطةشركة ت -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  140

 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال يج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447756 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه مساهمة -شركة مجموعة فالكون للتكنولوجيا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -الوايلي  -العباسية  -ش رمسيس  041

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11منتتجات الفئة  - 11الفئة 
 

ق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح الطالب ح
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448291 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسية -احمد صابر احمد سالم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دمياط -لزرقا وحيدة حسني علي الزيات _ قرية السالم _ مركز ا

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 11الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات الت

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448360 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/14 

 :التسجيل سم طالبإ
 

 فرد مصري الجنسيه -ياسر احمد فتحى عطا 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ابيار شارع الترعه بجوار ميزان بكسول مصطفى عبه حوض الدهبيه بملك مسعد محمد 

 مركز كفر الزيات الغربيه

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الفئه  - 11الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -طات        :      منح الطالب حق خاص عي االلوان الموضحه بالنماذج االشترا

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطبالتعديل أو  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448553 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد لبنانى الجنسية -حسن سليم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة العربيه السعودية -الرياض 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11مستلزمات االناره مثل التركيبات )االضاءه( والمصابيح الواردة بالفئة  - 11الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

123 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0450559 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  140

 

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0451160 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/08/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصيه بسيطة -تامر رجب و شركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -العجوزه  -المهندسين  11 شقة -ش السودان الدور الثالث 140

 11 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 11الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429340 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ة مساهمه مصريهشرك -اربو لخدمات االتصاالت ش.م.م

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  04شارع  144

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع منتجات الفئة  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431938 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -شريف رضا ابراهيم رزق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الرشيد سابقا  -شارع جالل الدين الحمماصي  04

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10منتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431939 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -شريف رضا ابراهيم رزق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الرشيد سابقا  -شارع جالل الدين الحمماصي  04

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10منتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : نها طلب رقم قدم ع
 

    0431940 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه-شريف رضا ابراهيم رزق

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -شارع جالل الدين الحمماصي  الرشيد سابقا  04

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10لواردة بالفئه منتجات ا - 10الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431941 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -هيم رزق شريف رضا ابرا

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -الرشيد سابقا  -شارع جالل الدين الحمماصي   04

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10السيارات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -ذج االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنما

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0431942 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -شريف رضا ابراهيم رزق 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المهندسين  -رابى متفرع من احمد ع -ش الرشيد   04

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذ - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434543 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره    االشتراطات    
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442343 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد ابو العنين ابراهيم عواد خاطر

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه ملك سعيد عباس صادق -طوخ  -فق الجديد ش الن 01

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10قطع غيار سيارات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 لصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج ا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444466 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -د أحمد الدمنهوري محمد عبد اللطيف السي

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربية -أمام السجل المدني بملك/ سلوى محمد جعفر  -سمنود 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445243 

 خ :ــــــــــــــــــيبتار
 

2021/06/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جاكوار الند روفر ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة المتحدة -ال إف  0 1ابي رود وايتلي كوفينتري سي في 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

أو الجوي و/ أو  المركبات؛ مركبات ذات محركات؛ أجهزة النقل البري و/ - 10الفئة 

المائي؛ مركبات برية ذات محركات؛ مركبات برية؛ مركبات الطرق الوعرة؛ المركبات 

الصالحة لجميع الطرق؛ المركبات الرياضية الصالحة لجميع الطرق؛ المركبات متعددة 

االستعماالت الصالحة لجميع الطرق؛ عربات خفيفة )البوجيات(؛ عربات خفيفة 

ة؛ مركبات رحالت االستجمام؛ مركبات رحالت االستجمام )بوجيات( للطرق الوعر

على الطرق الوعرة؛ مركبات متعددة االستعماالت؛ مركبات صالحة لجميع الطرق على 

شكل مركبات بمقعدين؛ جرارات؛ مركبات ذات محركات بدون سائق؛ مركبات ذات 

ة؛ مركبات محركات مستقلة؛ مركبات روبوتية؛ سيارات سباق؛ مركبات كالسيكية مجدد

مباعة بشكل أطقم تركيب؛ مركبات تجارية؛ مركبات ذات محركات ال تشغل بفعل 

االحتراق؛ مركبات كهربائية؛ مركبات هجينة؛ مركبات حربية؛ مركبات لالستخدام من 

قبل خدمات الطوارئ وخدمات البحث واإلنقاذ؛ نقاالت الحركة للمركبات البرية؛ مكائن 

للمركبات البرية؛ مكائن للدراجات النارية؛ محركات للمركبات البرية؛ محركات 

للدراجات النارية؛ مكائن للدراجات الهوائية؛ محركات للدراجات الهوائية؛ مكائن 

لسيارات السباق؛ دراجات نارية؛?دراجات ترابية؛ مركبات مجهزة لطبخ وبيع 

ة خصيصاً األطعمة؛ مقطورات؛ مساند أذرع لمقاعد المركبات؛ حقائب األمتعة المعد

لتوضع في الصندوق الخلفي للمركبات؛ حقائب وشبكات وصواني منظمة داخلية 

للسيارات معدّة خصيصاً لوضعها في المركبات؛ مساند الرأس لمقاعد المركبات؛ أغطية 

لمساند رأس المركبات؛ أغطية واقية وأغطية للزينة للمرايا الخارجية؛ أغطية لمقاعد 

جيه السيارات؛ عجالت توجيه المركبات؛ أغطية مجهزة السيارات؛ أغطية لعجالت تو

للمركبات؛ عجالت للمركبات؛ عجالت من سبائك معدنية؛ حواف العجالت؛ هياكل 

معدنية دائرية تركب حول إطارات عجالت المركبات؛ العجالت االحتياطية؛ أغطية 

لعجالت؛ لمحاور العجالت؛ أغطية مركزية لمحاور العجالت؛ أغطية العجالت؛ أسنان ا

إطارات؛ إطارات للسيارات، إطارات للدراجات الهوائية؛ أنابيب داخلية لإلطارات؛ 

ُعدد إصالح إطارات الدراجات الهوائية عند تمزقها؛ أجهزة تعطيل الرفع لتعزيز الكبح 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 علطبالتعديل أو النشر أو إعادة ا منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

عند الهبوط ذاتية الحركة للمركبات؛ أغطية للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ مقاعد أمان 

مان للمركبات؛ أحزمة أمان للحيوانات للمركبات؛ إشارات األمان للمركبات؛ أحزمة أ

]السمعية[ للمركبات؛ أجهزة ومعدات ضد السرقة، وأجهزة ومعدات حماية وأمان 

للمركبات؛ أكياس هواء للمركبات؛ شبك مشع للمركبات؛ الغطاء الداخلي لهياكل 

األمامي؛ زجاج لنوافذ المركبات؛ أبواب للمركبات؛ نوافذ المركبات؛ زجاج المركبات 

المركبات ]منتجات مشغولة[ وزجاج المركبات األمامي؛ نوافذ أسقف للمركبات؛ نوافذ 

سقفية للمركبات؛ واقيات صدمات للمركبات؛ لوحات تحكم مركزية للمركبات تُباع 

كجزء من المركبات وتضم أجهزة بينية إلكترونية؛ حصر ألرضيات المركبات مشكلة؛ 

ستخدم لمرة واحدة لسجاد ومقاعد المركبات؛ واقيات تستخدم لمرة واحدة واقيات ورقية ت

لعجالت التوجيه وعجالت الطرق، وجميعها مصنوعة من بولي إثيلين أو مواد أغشية 

أو صفائح بالستيكية؛ دراجات هوائية؛ دراجات هوائية كهربائية؛ دراجات هوائية 

العجالت؛ أجزاء ولوازم  لألطفال؛ دراجات التوازن؛ دراجات هوائية ثالثية

وإكسسوارات للدراجات الهوائية؛ ركوبات )قواعد( معدة للدراجات الهوائية؛ أكياس 

مقاعد للدراجات الهوائية؛ األلواح الطائرة؛ سكوترات )دراجات تدفع بالرجل(؛ مركبات 

رباعية العجالت؛ دراجات رباعية؛ دراجات أحادية ذات محركات؛ سيارات سباق ذات 

عربات كونها مركبات برية ذات محركات؛ عربات الغولف؛ عربات خفيفة مقعد؛ 

)بوجيات( للطائرات الورقية؛ عربات أطفال وحامالت األطفال وأجزائها 

وإكسسواراتها؛ مقاعد مركبات لألطفال والرّضع والصغار؛ حاجبات شمسية، مناصب 

الت القوارب على سطوح المركبات، حامالت وشبكات حقائب، حامالت دراجات، حام

الشراعية، حامالت زالجات، وسالسل الثلوج، وجميعها للمركبات؛ طائرات؛ مركبات 

فضائية؛ طائرات بدون طيار؛ مركبات جوية بدون طيار؛ مركبات جوية شخصية؛ 

مظالت )براشوتات(؛ حّوامات )هوفركرافت(؛ مركبات غاطسة؛ مركبات نفاثة 

عد، ليست ألعاب؛ أجزاء ولوازم لكافة البضائع للرياضات المائية؛ مركبات التحكم عن بُ 

 10المذكورة سابقا الواردة بالفئة 
 

5350852االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445299 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة كورية محدودة -ولوجي كو ال تي دي هناكوك تاير& تكن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

دو ، جمهورية  -سي ، جويونجي  -جو، سيونجنام  -رو، بوندانج  -، بانجيو  004

 كوريا

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

( اغطية االطارات 1( اطارات الدراجات الهوائية ،0(اطارات السيارات ، 1 - 10الفئة 

( الرقع المطاطية 4( إطارات الدراجات النارية 1( اغطية االطارات ، 0هوائية ، ال

(0( اإلطارات الداخلية للدراجات الهوائية؛0الالصقة لتصليح اإلطارات الداخلية؛ 

اإلطارات الداخلية لالطارات الهوائية؛  (9إإلطارات الداخلية للدراجات النارية؛  

االطارات الداخلية الطارات  (11لمركبات؛ اإلطارات الداخلية لعجالت ا (14

عدد إصالح  (10االطارات الهوائية؛  (11( شباك األمتعة للمركبات؛ 10المركبات؛ 

أغطية مقاعد  (14اإلطارات لعجالت المركبات؛  (11اإلطارات الداخلية؛ 

أحزمة األمان لمقاعد  (10أغطية مقاعد الدراجات النارية؛  (10الدراجات الهوائية؛ 

( 01( ممتّصات الصدمات للمركبات؛ 04( قطع مكابح المركبات؛ 19لسيارات؛ ا

( براغي لإلطارات؛ 01مسامير اإلطارات؛  (00حامالت زالجات للسيارات؛ 

(04اإلطارات، الصلبة، لعجالت المركبات؛  (01( إطارات لعجالت المركبات؛ 00

المركبات  المداسات (00المداسات الخارجية إلعادة تلبيس اإلطارات؛  

اإلطارات  (09االمداسات للمركبات )من نوع الجرارات(؛  (00)األحزمة الدّوارة(؛ 

( الصمامات 11اإلطارات المفرغة للدراجات النارية؛  (14المفرغة للدراجات الهوائية؛ 

 10إطارات عجالت المركبات الواردة بالفئة  (10إلطارات المركبات؛ 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

137 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب أو النسخ أو منه بالنقل ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0446891 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد مسعد محمد حسين الجندى

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قسم  -بملك مسعد محمد حسين الجندي  -شارع ابراهيم العطار من شارع الثانويه  1

 قهليهمحافظه الد -اول المنصوره 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10الدارجات الهوائيه بكافه انواعها ومكوناتها وقطع غيارها بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447232 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  10449بلوك  14القطعة رقم -مدينه العبور  -القليوبيه 

 الشمالي

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10ئه رقم جميع منتجات الف - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز ا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ئولية محدودهشركة ذات مس -يونغكانغ كانغشى اندسترى اند تراد كو.، ال. تي. دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جينغشان شيا فيالج، ايكونوميك ديفيلوبمينت زون، يونغكانغ، تشجيانغ، الصين

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

دراجات هوائية، دراجات نارية، سكوترات ]مركبات[، سكوترات  - 10الفئة 

، محركات كهربائية للمركبات لألشخاص المحدودي الحركة، مزالجات ذاتية التوازن

البرية، دراجات كهربائية، عربات يدوية، دراجات هوائية ثالثية العجالت، عربات 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 10للتسوق وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448267 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدوده -يونغكانغ كانغشى اندسترى اند تراد كو.، ال. تي. دي. 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جينغشان شيا فيالج، ايكونوميك ديفيلوبمينت زون، يونغكانغ، تشجيانغ، الصين

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

دراجات نارية، سكوترات ]مركبات[، سكوترات دراجات هوائية،  - 10الفئة 

لألشخاص المحدودي الحركة، مزالجات ذاتية التوازن، محركات كهربائية للمركبات 

البرية، دراجات كهربائية، عربات يدوية، دراجات هوائية ثالثية العجالت، عربات 

 وال ترد ضمن فئات اخري. 10للتسوق وجميع هذة المنتجات واردة بالفئة 
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 ة والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجاري

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448296 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -ماجد صبحى شحاته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مدينه قنا -قنا  -ش الميناء النهري ملك / ابتسام فتحي اسكندر 

 12 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الوارده بالفئه  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عر أو إعادة الطبالتعديل أو النش منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448868 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/26 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -اسامه السيد ابو مسلم شحتو 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

ة ش ابراهيم سويدي بملك / فتحية شعبان عبد العزيز مركز ومدينة المنشية الجديد

 الدقهلية -السنبالوين 

 12 : المةــــــات العـــفئ
 

 10منتجات الفئة رقم  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429344 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  04شارع  144

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع منتجات الفئة  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434544 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 11يع المنتجات الواردة بالفئه جم - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447233 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  10449بلوك  14القطعة رقم -مدينه العبور  -القليوبيه 

 الشمالي

 13 : المةــــــات العـــفئ
 

 11منتجات الفئه رقم  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

146 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0413827 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/06/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة تاسست وقائمة طبقا لقوانين كوريا -هيونداي موتور كومباني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 هيوليونج _ رو ، سيشو جيو ، سيول ، جمهورية كوريا 10

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

حلقات للمفاتيح ]حلقات منقسمة مع حلي صغيرة أو سالسل صغيرة  - 10الفئة 

مزخرفة[ ، سالسل مفاتيح من المعادن النفيسة، سالسل مفاتيح مطلية بمعدن نفيس، 

سالسل مفاتيح قابلة للسحب، سالسل مفاتيح معدنية، حلي صغيرة لخواتم المفاتيح، 

من الجلد المقلد، سالسل مفاتيح للمجوهرات ]حلي صغيرة أو سالسل سالسل مفاتيح 

صغيرة[، سالسل مفاتيح جلدية، سالسل مفاتيح بالستيكية، سالسل مفاتيح ]حلقات 

منقسمة مع حلي صغيرة أو سالسل مزخرفة[، حلي صغيرة لسالسل المفاتيح، سالسل 

م القمصان، حامالت المفاتيح المعدنية، ساعات الجولف، زمامات )مرابط( ألكما

المفاتيح الجلدية، ساعات توقيت، ساعات / ساعات كبيرة، أدوات قياس الوقت وأدوات 

قياس الوقت الدقيقة وأجزاؤها، قطع الغيار والتجهيزات للساعات، ساعات السيارة، 

المجوهرات والمعادن النفيسة، األكواب التذكارية للمعادن النفيسة، األقراص التذكارية 

ن النفيسة، الجوائز المعدنية النفيسة، األعمال الفنية من المعادن النفيسة الواردة للمعاد

 .10بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434545 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

ى االلوان الموضحة بالنماذجمنح الطالب حق خاص عل -االشتراطات        :      
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 مات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444888 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه-محمد السيد سيد احمد حسين الجزير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -حارة السيد احمد من شارع كامل البحيري  0

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات وساعات الحائط بكافة أنواعها وقطع غيار واجزاء الساعات  - 10الفئة 

 (10الواردة بالفئة )
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

اباستخدامها في مجموعه



ارة الداخليةجهاز تنمية التج  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 ععديل أو النشر أو إعادة الطبالت منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444889 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد السيد سيد احمد حسين الجزير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -عين شمس  -حارة السيد احمد من شارع كامل البحيري  0

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

الساعات وساعات الحائط بكافة أنواعها وقطع غيار واجزاء الساعات  - 10الفئة 

 (10الواردة بالفئة )
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : طلب رقم  قدم عنها
 

    0447234 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 سوري الجنسيه -فرد  -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  10449بلوك  14القطعة رقم -مدينه العبور  -القليوبيه 

 الشمالي

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع منتجات الفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447347 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -بد الحميد  طارق عبد الحميد السيد ع

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه ملك/ سالمة على عبد الهادى -القناطر الخيريه   -عزبة مسلم 

 14 : المةــــــات العـــفئ
 

 10منتجات الفئه  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0429346 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -اربو لخدمات االتصاالت ش.م.م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -العجوزة  -يوليو  04شارع  144

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع منتجات الفئة  - 11الفئة 
 

ب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذجاالشتراطات        :      منح الطال
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 عيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصنا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447235 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  10449بلوك  14 القطعة رقم-مدينه العبور  -القليوبيه 

 الشمالي

 15 : المةــــــات العـــفئ
 

 11جميع منتجات الفئه رقم  - 11الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0275139 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2012/05/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 1991بيماركس ليمتد ، شركة محدودة تألفت بموجب لقانون الشركات ) جيرسى( لسنة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ار تى ، جيرسى 1  0كاسل ستريت ، سان هيليير ، جى اى  10

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

طبوعة )المجالت والصحف(، بطاقات الدعوات والتهنئة أو االعالنات الم - 14الفئة 

المعايدة والمجاملة، البيانات الصحفية االعالنية، االفتتحايات، الهبات )المسخدمة بهدف 

الترويج كعلب الهدايا(، المطبوعات كالكتيبات والنشرات االعالنية والمجلدات، الورق 

ير الواردة ضمن فئات أخرى، والكرتون والبضائع المصنوعة من هذه المواد وغ

المطبوعات ، الصور الفوتوغرافية، المواد البالستيكية التي تستخدم في الرزم والتغليف 

 14)غير الواردة ضمن فئات أخرى(، الحروف المطبعية، الكليشيهات. بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0291294 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2013/07/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات مسئولية محدودة مؤلفة وقائمة طبقا لقوانين  -ام بى سى اى بى منطقة حرة 

 دولة االمارات العربية المتحدة

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مبنى ام بى سى .الطابق الخامس مدينة دبى لالعالم .االمارات العربية المتحدة

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في  - 14الفئة 

فئات أخرى ، المطبوعات ، مواد تجليد الكتب ، الصور الفوتوغرافية ، القرطاسية ، 

مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية ، مواد الفنانين ، فراشي الدهان 

لتلوين ، اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية )عدا األثاث( ، مواد التوجيه والتدريس أو ا

)عدا األجهزة(، مواد التغليف البالستيكية )غير الواردة في فئات أخرى(، حروف 

الطباعة ، الكليشيهات )الراسمات( ، ورق نشاف ، أجهزة وآالت تجليد الكتب )معدات 

كتب ، كتيبات ، مؤشرات للكتب ، كتب ، تقاويم ،  مكتبية( ، تجاليد كتب ، مساند

بطاقات ، كتالوجات ، مصفات حروف الطباعة ، دفاتر يوميات ، صور معدة للنقل ، 

رسوم بيانية ، ناسخات ، كليشيهات حفر ، كليشيهات ، مغلفات )قرطاسية( ، نشرات ، 

طبوعات نماذج مطبوعة ، خرائط جغرافية ، محسنات تجزيع )أمشاط تخطيط( ، م

تخطيطية ورسوم بيانية ونُسخ تخيطيطية ، بطاقات تهنئة ، كتب موجزة )أدلة( ، 

هكتوغراف )آالت نسخ بالجيالتين( ، بطاقات دليلية )قرطاسية( ، فهارس ، بطاقات 

غير نسيجية ، صواني الرسائل ، أحرف الطباعة ، حجارة للطباعة الحجرية ، أشغال 

رية ، مجالت )دوريات( ، ورق نسخ )قرطاسية( ، طباعة حجرية فنية ، مطبوعات حج

أدلة )كتب موجزة( ، نشرات إخبارية دورية ، صحف ، دفاتر ، أرقام الطباعة ، دفاتر 

قطع للكتابة ، دفاتر قطع )قرطاسية( ، كراسات ، بنتوغراف )أدوات نسخ التصاميم 

تركيب والرسوم( )معدات رسم( ، دوريات ، صور فوتوغرافية ، صور ، أجهزة ل

طط )مخططات( ،  الصور الفوتوغرافية ، إعالنات من الورق أو الورق المقوى ، خ 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

طوابع بريد ، بطاقات بريدية ، إعالنات كبيرة ، منشورات مطبوعة ، أجهزة طباعة 

متنقلة )لوزام مكتبية( ، حروف طباعة ، صور مطبوعة )مطبوعات( ، بيانات إعالنية 

و الورق المقوى ، تقاويم للمالحظات ، تذاكر الواردة ، ألبومات ، الفتات من الورق أ

 14بالفئة رقم 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أومنه بالنقل أو  ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0372390 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/06/14 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكية مؤسسة طبقا لقوانين والية نيفادا -نولوجيز ، انك. امازون تك

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكيه 90149سياتل واشنطن  -تيرى افنيو  ان  014

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

لتسمية الورقية الورق ، بطاقات التسمية الورقية،التسمية الالصقة،بطاقات ا  - 14الفئة 

و الملصقات الورقية لالستخدام فى تحديد المنتج االصلى و تمييز المنتجات المقلدة و 

تمييز منتجات السوق الرمادية و تسلسل البضائع و تتبعها و تقديم المعلومات حول اصل 

المنتج و مكوناته و المواد المستخدمة فيه و تصنيعه ، الصور الثالثية االبعاد المطبوعة 

 دون غيرها . 14و الواردة بالفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0409932 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/03/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

تاسست و قائمه  -شركه ذات مسئوليه محدوده  -الشركة السعودية لالبحاث والنشر  

 طبقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه السعوديه - 000ص.ب  - 11011الرياض 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

نشرات إخبارية دورية، صحف، ورق تغليف، مطبوعات، منشورات  - 14الفئة 

 14مطبوعة، بيانات إعالنية، مجالت )دوريات( الواردة في الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : دم عنها طلب رقم ق
 

    0421564 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/09/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه-سعد محمد علي سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الشرقيه-الصالحيه الجديده - 1مجاورة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14ئه المطبوعات الواردة بالف - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0422937 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/10/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -فورسيزونز هوتيلز باربادوس ليمتد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 جزر الهند الغربية -شنسري هاوس , هاي ستريت , بريدجتاون , باربادوس 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

مجالت ، مطبوعات ، دوريات، منشورات ، كتب ، قرطاسية ، بطاقات  - 14الفئة 

 14بريدية ، دفاتر قطع للكتابة ، أدوات كتابة. بالفئه 
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 لنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية وا

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430301 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -عصام احمد عبدالحليم خليفة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -الهرم  -المريوطية  -المجزر االلى   -ش مسجد التوحيد من ش مدرسة االورمان 1

 الجيزة

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات بالفئة  - 14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0433236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/01/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -سلوى مجدى محمود صادق عبد العظيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -الدقي  -شارع التحرير  10

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

موزعات األشرطة الالصقة ]مستلزمات  -أقالم فوالذية -رسائل فوالذية - 14الفئة 

لوحات إعالنية من الورق أو  -ملصقات –ورقة  -آالت العنونة-طوابع العنوان -مكتبية[

مقاطع  -دادات البريد لالستخدام المكتبيع -آالت التخليص لالستخدام المكتبي -الكرتون

مكابس التدبيس ]متطلبات  -مقاطع القلم -المواد الغذائية األساسية للمكاتب -للمكاتب

 -عصابات السيجار -مطبوعات ]نقوش[ -الصور –القصاصات  –ألبومات  -المكتب[

 مساند يد -نهايات الدفاتر -ماكينات سن قلم رصاص كهربائية او غير كهربائية

 -ملفات المستندات ]القرطاسية[ -نماذج المعماريين -ألوان مائية ]لوحات[ -للرسامين 

 -النقوش -جداول الحساب -الجداول الحسابية -ورق فضي -أقالم سليت -ألواح الكتابة

 -المجلدات فضفاضة -الدوريات -الصحف -اقالم رصاص -األعمال الفنية الحجرية

عينات  -تذاكر -حصائر ألكواب البيرة -رطاسية[شريط الصق ]ق -المجلدات الدائري

منصات  -كتل الطباعة -بيولوجية الستخدامها في الفحص المجهري ]مواد تعليمية[

تصاميم  -كتيبات -األساور لالحتفاظ بأدوات الكتابة -مكبات لشرائط التحبير -الرسم

 -النشافات -[المرطبات ]متطلبات المكتب -مسامير تثبيت الورق -اقالم رسم -التطريز

 -ماكينات ختم المكاتب -شمع الختم -منصات التحبير -طوابع الختم -الطوابع ]األختام[

 -صواني لفرز وعد النقود -كتابة أو رسم الكتب -مركبات الختم ألغراض القرطاسية

نوع  -أكشاك األصابع ]متطلبات المكتب[ -قماش التتبع -ورق االستشفاف -أنماط التعقب

 -حكام مربع للرسم  -دفاتر المالحظات -ورق آلالت التسجيل -الكربون ورق -الطباعة

بطاقات الفهرسة  -مواد تعليمية ]باستثناء األجهزة[ -الرسوم البيانية -بطاقات 

 -صناديق من الورق المقوى  -ورق مقوى -أوراق ورقية ]قرطاسية[ -]القرطاسية[

تأليف  -كتب األغاني -ات الفهرسةالعالمات لبطاق -كتالوجات-أنابيب من الورق المقوى
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عإعادة الطب التعديل أو النشر أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

ملفات ]متطلبات  -المطبوعات الحجرية الملونة  -مجلدات لألوراق -اإلطارات ]طباعة[

اكتب  -بوصالت للرسم -الكتب -ورق صحي -ورق الحمام -مكتب ثقب -المكتب[

سوائل التصحيح ]متطلبات  -أكياس ورقية مخروطية -أحرف ]نوع[ -]أرقام وحروف[

 -أغلفة ]القرطاسية[ -أقسام نسيجية ألغراض التدريس -حيح الحبرتص -المكتب[

بكرات لآلالت  -مشابك الورق -حاويات كريم من الورق -أصحاب أقالم الرصاص

الرسوم  -أدوات الرسم -مواد الرسم -لوحات الرسم -مطبوعات رسومية -الكاتبة

آالت كاتبة ،  -ورق التغليف -النقوش -الناسخون -مغلفات ]القرطاسية[ -البيانية

 -دروع ]أختام ورقية[ -مواد الكتابة -صناديق لألقالم -كهربائية أو غير كهربائية

شرائط  -حبر -اللكمات ]متطلبات المكتب[ -ورقة تخطيط القلب -محايات مطاطية

 -صور فوتوغرافية ]مطبوعة[  -آالت ختم األظرف للمكاتب  -محبرة  -التحبير

دفاتر األستاذ  -مجموعات الرسم -أقمشة تجليد الكتب - أختام ]طوابع[ -ماسحات قلم 

ورق الترشيح  -تماثيل صغيرة من الورق المعجن  -تماثيل من الورق المعجن  -]كتب[ 

 -مستلزمات المكتب ، باستثناء األثاث  -النماذج المطبوعة  -مواد الترشيح من الورق  -

تمثيالت  -النسخ الرسومية  -رافية الخرائط الجغ -الطابعات الكهربائية  -أقالم الفحم 

مرطبات لألسطح  -جداول زمنية مطبوعة  -كاشطات ]ممحاة[ للمكاتب  -بيانية 

مجموعات الطباعة  -المطبوعات  –بطاقات بريدية -المصقولة ]متطلبات المكتب[ 

ورقة كتابة  -كتيبات ]كتيبات[  -المنشورات المطبوعة  -المحمولة ]مستلزمات المكتب[ 

 -المطبوعات الحجرية  -أقالم الرسم  -إبر التتبع ألغراض الرسم  -قال الورق أث -

 ( .14كتيبات وجميع منتجات الفئة ) –أحجار الطباعة الحجرية 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

164 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435561 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/02/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -اسالم محمد حسين حسين محمد بهجت 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الدقهلية-الحسنيه المنصورة  -ش علي نصحي  00

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

اطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتر
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ه بالنقل أو النسخ أومن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0435971 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -مصطفى محمد احمد محمد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -النزهه  -ع الحجاز شار 010

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

مطبوعات و مواد التغليف الخاصة بصناعة و تجارة المالبس من شنط و   - 14الفئة 

فواتير و مظاريف و أوراق خطابات و دفاتر حسابات ، وكافة المطبوعات الواردة 

 14م و أغطية الرأس . بالفئة في مجال صناعة و تجارة المالبس و لباس القد 14بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436070 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جنسيهمصري ال -فرد  -محمد حسن عبد الوهاب سليمان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اإلسكندرية -قسم المنتزه  -ش اليازيدي من ش األرمن  01

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14قلم سبورة الوارد بالفئة  - 14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ء يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/22 

 :التسجيل البإسم ط
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد  صادق سيد احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1شقة رقم  -مكرر  1عمارة  -مساكن ويصا  -أسيوط 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14منتجات الفئة  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437828 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة شخص واحد محدودة المسئولية -سيف اليزل لالستثمار 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -السالم  -شارع عمر بن عبد الخطاب   00

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (14المطبوعات الواردة بالفئة ) - 14الفئة 
 

منح  -التنازل عن البيان التجاري  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 

الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 التجارية والنماذج الصناعية جريدة العالمات

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440477 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/08 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -كى جى جروب الدارة المطاعم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة-شارع عبد العزيز الهوارى مصر الجديده  0

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عأو النشر أو إعادة الطب التعديل منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0441368 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -فرست ميكس لصاحبها سامح محي الدين الجلفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبية -مدينة العبور  -بلوك صناعات صغيرة  - 011

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع منتجات الفئة رقم  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442311 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -سيجية والمالبس الجاهزة اتال تكس للصناعات الن

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -ش تنظيم امينة فاضل سابقا وحاليا شارع الصفا سموحة سيدي جابر  0

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -الب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات        :      منح الط

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442442 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة  -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  140

 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعه
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443221 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد عبد العزيز منصور ابراهيم 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ابوصوير -الشرقية  -السبع ابار  -االسماعيلية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14منتجات الفئة  - 14الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 مة العال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0443822 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/30 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -سفن سيكرتس لمستلزمات التجميل  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -ديدة المنشية الج -طريق القباري السريع  -يمين المدخل  -الدور االول  0عنبر 

 االسكندرية -محرم بك  -المنطقة الصناعية 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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175 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444060 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئولية محدودة -يونايتد ايجلز للتجارة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المقطم  -فدان  04 - 149ب 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
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 يدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةجر

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م عنها طلب رقم قد
 

    0444168 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه سعوديه -شركة مصنع الجزيره للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكه العربيه  السعوديه -  41941خميس مشيط  - 1944ص ب 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه الصوره 

808855العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب خ أومنه بالنقل أو النس ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444394 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -احمد عبده احمد حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -حدائق القبه  -ش مصر والسودان   140

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -رة  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصو

باستخدامها مجمعه



التجارة الداخليةجهاز تنمية   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444402 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمود السيد مصطفى ابو العال 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 طنطا ثان ملك عائشه محمد بالل عبد الله شارع شوقي تقاطع محمد فريد 140

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الوارده بالفئه  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

باستخدامها مجمعة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل م - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444624 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -على مسعد احمد فتح الله وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 االسكندرية -قسم الدخلية  -البيطاش  -العجمى   0امام الكيلو 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14ميع المنتجات الواردة بالفئه ج - 14الفئة 
 

895527االشتراطات        :      العالمه مرتبطه مع العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444650 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 همة مصريهشركه مسا - DI GI TECHدي جي تك لتكنولوجيا المعلومات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

القطاع االول مركز المدينه ش التسعين  00الدور السادس القطعه رقم  - 4مكتب رقم 

 القاهرة -التجمع الخامس القاهرة الجديده

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 دون غيرها14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتراطات       
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 ذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444917 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/09 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -خالد يوسف عمرو زهران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 شارع الفريق علي عامر 14عقار  1ة دور شق -القاهرة مدينة نصر 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 (14المطبوعات الواردة بالفئة ) - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز -  عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445096 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -محمد جابر سيد احمد الحداد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 سباك الضحاك ملك جابر سيد احمد الحداد مركز الباجور المنوفيه

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات بالفئه  - 14الفئة 
 

نح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      م
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445097 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد جابر سيد احمد الحداد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 مد الحداد مركز الباجور المنوفيهسباك الضحاك ملك جابر سيد اح

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المنتجات الوارده بالفئه  - 14الفئة 
 

العالمة مرتبطة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

وغيرها 550629مع العالمة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 :  قدم عنها طلب رقم
 

    0445375 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جى ام كيه هوسبيتاليتي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مصر  -متفرع من شارع النورة خلف مستشفى فلسطين  -شارع عبد العزيز الهواري  0

 القاهرة -الجديدة 

 16 : المةــــــعات الـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمة باستخدامها مجمعة -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445605 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه مؤلفه طبقا لقوانين واليه  -ونال بروبرتى كمبانى ليمتد ماكدونالدز انترناشي

 ديالوير

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحده االمريكه 44440ان كاربنتر ستريت شيكاغوا الينوي  114

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

د والقرطاسية الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من هذه الموا - 14الفئة 

وفراشي الدهان أو التلوين وأقالم التلوين واالقالم الرصاص واالقالم الحبر وورق 

اللعب )الكوتشينة ( وكتب وأوراق النشاط وألغاز مطبوعة وكتب ألغاز ودفاتر الرسم 

 ولصاقات واوراق لصاقات وكتب القراءة والدمى والتماثيل الورقية.
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : لب رقم قدم عنها ط
 

    0445680 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دولة االمارات العربية المتحدة  -دبي  44100ص ب 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

الصقة للتغليف ؛ مناديل الحمام ؛ رقائق خالت السليلوز  رقائق بالستيكية - 14الفئة 

للتعبئة ؛ رقائق خالت السليلوز للتغليف ؛ مناديل مبللة من السليلوز ؛ مناديل ورقية 

تستخدم لمرة واحدة ؛ مناديل المائدة من الورق تستخدم لمرة واحدة ؛ مناديل وجه ورقية 

المنزلي ؛ ورق تغليف الطعام ؛ رقائق  ؛ أكياس بالستيكية لتخزين األطعمة لالستخدام

بالستيكية لتغليف الطعام لالستخدام المنزلي ؛ رقائق بالستيكية لتغليف الطعام ؛ أكياس 

قمامة من الورق ؛ أكياس قمامة من البالستيك ؛ أكياس قمامة من الفينيل لالستخدام 

مطبخ ؛ مناديل مائدة المنزلي ؛ لفافات مناديل للمطبخ ]ورق[ ؛ لفافات مناديل ورقية لل

ورقية ؛ فرش ورقية للموائد ؛ لفافات ورق التواليت ؛ مناديل مبللة ورقية للتنظيف ؛ 

رقائق بالستيكية الصقة قابلة للتمدد لحزم المواد ؛ أكياس القمامة البالستيكية لالستخدام 

؛ فرش المنزلي ؛ صفائح ورقائق وأكياس بالستيكية للتغليف والتعبئة ؛ غالف بالستيكي

للموائد من الورق المقوى ؛ فرش للموائد من الورق ؛ أكياس مبطنة لحاويات القمامة 

 14]أكياس النفايات أو القمامة[ .الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445832 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/20 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركه ذات مسئويه محدوده مؤلفة طبقا  -تريد عبد المحسن طه وشريكة  شركة يونى

 لقوانين جمهورية مصر العربية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه -المهندسين  -أ ش القدس الشريف 00

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات فقط الواردة بالفئة رقم   - 14الفئة 
 

:      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة   االشتراطات     



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446179 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -محمد محمود محمود علي  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مركز  -بملك/ ياسر محمد علي عبد ربه  -ش الجمهورية  19 -ني تقسيم بهاء الشربي

 الدقهلية -ومدينة طلخا 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان  -االشتراطات        :      تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه 

ورهالموضحه بالص
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446195 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد عبد الحميد احمد حسين 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش نهاد طه بالفكريه مركز ابو قرقاص المنيا

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمة  -منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج  -االشتراطات        :      

باستخدامها مجمعة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

190 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -محمود االبتي وشريكته  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة الجديدة -خدمات الدور الثاني التجمع الخامس  1/0ب حي  9قطعة 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئة رقم  - 14الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

191 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : م قدم عنها طلب رق
 

    0446431 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شينزهين ليمور ماركتنج كونسالتنسى كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وانجهاى  91نانهاى رز  جاردن  فيس اى نو  10 - 09بيلدنج  10 - 09ايه بيلدنج  1

 ريت نانشان ديستركت شينزهين الصينست -هايشانج كوميونتى شيكو  -رود 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد تدريس ]عدا األجهزة[ ،مشابك تستخدم في المكاتب ،ملفات للوثائق  - 14الفئة 

]قرطاسية[ ، قرطاسية ، أقالم حبر ]لوازم مكتبية[ ،ورق ، دفاتر ،مطبوعات ، 

 14منشورات مطبوعة ، مواد رسم الواردة بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

192 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446618 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش مساهمة -شركة برايم فالور ميلز 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر 4فى مدينه  10المنطقة الصناعيه الثالثه قطعه 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

اوراق ومطبوعات الشركة ومواد التغليف من البالستيك وجميع منتجات  - 14الفئة 

 14الفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

193 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446627 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/27 

 :التسجيل لبإسم طا
 

 شركه مساهمة -المتحدة لصناعة المراتب السوست واالسفنج والالتكس )هاي فوم( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهره -ش بورسعيد السيده زينب  010

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

لطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصورهاالشتراطات        :      منح ا



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

194 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446744 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ادي المع -حدائق المعادي  140ش  41

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المنتجات الواردة بالفئه   - 14الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 المات التجارية والنماذج الصناعيةجريدة الع

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447266 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 يكيهشركة امر -امريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14414ان واى  -نيويورك  -افنيو اوف امريكاز  1011

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات، تحديدا: امتحانات الممارسة للمحاسبة؛ امتحانات المحاسبة؛  - 14الفئة 

سئلة واألجوبة لما قبل امتحان المحاسبة و كتيبات معلومات امتحانات المحاسبة؛ األ

 ( دون غيرهـــــا14الــــوارده بالفئة )
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عتعديل أو النشر أو إعادة الطبال منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447268 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه -امريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14414ان واى  -نيويورك  -افنيو ذى امريكاز  1011

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

المطبوعات، تحديدا: امتحانات الممارسة للمحاسبة؛ امتحانات المحاسبة؛  - 14الفئة 

األجوبة لما قبل امتحان المحاسبة و كتيبات معلومات امتحانات المحاسبة؛ األسئلة و

 ( دون غيرهـــــا14الــــوارده بالفئة )
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

197 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447269 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة امريكيه -امريكان انستيتيوت اوف سيرتيفايد بابليك اكاونتنتس 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الواليات المتحدة االمريكية - 14414ان زواى  -نيويورك  -افنيو دى امريكاز  1011

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

خدمات االختبارات التعليمية، تحديدا: تجهيز وتوزيع وتصحيح امتحانات  - 14الفئة 

الحاسوبية عبر اإلنترنت؛ توفير  المحاسبة الحاسوبية؛ تولي وإدارة امتحانات المحاسبة

 14امتحانات المحاسبة التجريبية عبر اإلنترنت.الواردة بالفئة رقم 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءلملف أو أي جزال يجوز التعامل مع هذا ا - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447514 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 حدودةشركة ذات مسئولية م -رويال فودز للتجارة والصناعة  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -المهندسين  -ش لبنان  10

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات فقط الواردة بالفئه رقم  - 14الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة 

التجارى



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

199 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447580 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -تامر رجب وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزه  -العجوزه  -المهندسين  -11شقه  -الدور الثالث  -ش السودان  140

 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

200 

 

 اعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الصن

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447601 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -عمر ابراهيم عبد الحميد فايد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -ز السنطة بملك / اسالم  شلبى السيد زيدان كفر قرطام مرك

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

201 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447670 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد عبد الحميد السيد عفيفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ش مدرسة المروة عرب العبايده الخانكه القليوبية بملك حسن محمد حسن

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

ل مفرش سفره ، رول اكياس سندوتش ، منتجات رول اكياس قمامه ، رو - 14الفئة 

 14رول اكياس ثالجه ، اكياس جيده الغلق بالفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

202 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447728 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد يحي محمد دقاق وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االمتداد الغربي  04411بلوك  11القطعة رقم 

 القليوبية

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

مطبوعات الشركه والمطبوعات ومواد التغليف والورق والورق المقوي  - 14الفئة 

منتجات والمنتجات المصنوعه من هذه المواد وغير وارده في فئات اخري وجميع ال

 14الوارده بالفئه 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة باصورة



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

203 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النسخ أو منه بالنقل أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447731 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -محمد يحي محمد دقاق وشريكة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -مدينة العبور  -المنطقة الصناعية االمتداد الغربي  04411بلوك  11القطعة رقم 

 القليوبية

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

مطبوعات الشركة والمطبوعات ومواد التغليف والورق والورق المقوي  - 14الفئة 

ات اخرى وجميع المنتجات والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير واردة في فئ

 14الواردة بالفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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204 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447954 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه ذات مسئوليه محدودة -فوبرج اندستريال كو، ال تى دى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

تشونغ شياو اى. روود تشونغتشينغ ديستريكت ، تايبي  0، سيك  114رقم  1-أف  0

 ، تايوان ) جمهورية الصين الشعبية ( 144سيتى 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

قية، الورق الصحي، مناديل ورق التواليت،المناديل الورقية، المناشف الور - 14الفئة 

الوجه، المناديل الورقية للمرحاض، المناديل الورقية المبللة، المناديل المبللة، غطاء 

مقعد المرحاض الورقي القابل للتصرف، مناديل المائدة الورقية، مفرش المائدة من 

الورق، بياضات المائدة من الورق، منديل الورق للجيب، وسادة ورقية للحيوانات 

ألليفة، مناديل ورقية إلزالة المكياج،منشفة ورقية للمرحاض، مفرش طاولة من الورق، ا

ورق قطني، ورق تنشيف بالزيت، حصائر من الورق، ورق مناشف يد وجميع هذة 

 وال ترد ضمن فئات أخري 14المنتجات واردة بالفئة 
 



مية التجارة الداخليةجهاز تن  
 

 

 

205 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز التع - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447988 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -أسامه على عبدالمقصود وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار مخزن شيل للزيوت -المنطقه الصناعيه الثانيه باالسماعيليه  -االسماعيليه 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14الفئه رقم المطبوعات الوارده ب - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448172 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/12 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة -اصل وسط البلد )مطعم اخر ساعه( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بالدور االول االزبكيه 19 - 10ش االلفى شقه  0

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 14الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 النماذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية و

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448678 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/25 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه مصريه -بارتى استيشن للتجارة والتوزيع 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -القاهرة الجديدة  -بورتو كايرو مول  - 00محل رقم 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14لواردة بالفئه مطبوعات الشركه ا - 14الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عو إعادة الطبالتعديل أو النشر أ منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449215 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد   -حسين صبحي حسن احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 محافظه قنا -ملك / كوثر حسين احمد مدينه قنا  -ش التحرير 

 16 : المةــــــات العـــفئ
 

 14المطبوعات الخاصة بالصيدليات الواردة بالفئة  - 14الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 

التنازل عن الحروف في الوضع العادي -خدامها مجمعه باست
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0398009 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2019/09/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -سكينة عبد العزيز عبد الله الشبلى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بملك / الحسيني الحسيني  -متفرع من شارع سعد زغلول  -زراعى شارع الطريق ال

 الدقهليه -صالح العلمي مركز المنزله  

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10الفيش البالستيك بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب نه بالنقل أو النسخ أوم ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0426846 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/11/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -هيرو بالست 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -شارع جمال الدين الشيال  -بلوكات مدينة نصر  111/ 10

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10االدوات المنزلية البالستيكية الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0428426 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/01 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -د المنعم درويش عمر عب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

فيصل  14بورش النجار تابع مشروع االسواق والورش والوحده المنتجه هنجر رقم 

 السويس

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10البالستيك الوارد بالفئه   - 10الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه  -ن التجاري االشتراطات        :      التنازل عن البيا

بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0430372 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2020/12/21 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمد عثمان احمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 10.1من طريق مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلو   طريق المطار المتفرع

 /أ الشرقيه110قطعه 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواد العازلة الوارده بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434547 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات ش م م 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 ت التجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالما

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436806 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد  -محمد سعيد عبدة عبد الهادى  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القناطر الخيرية  -باسوس  -الموزة  

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع منتجات الفئة رقم  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عل أو النشر أو إعادة الطبالتعدي منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0436911 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/03 

 :التسجيل إسم طالب
 

 صرى الجنسيةم -فرد  -احمد حسين محمد حنبولى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنيا -مركز ابوقرقاص  -محافظة المنيا 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

مواسير ووصالت البولي بروبلين والبي في سي ولوازمها الخاصة بانظمة  - 10الفئة 

 10المياة الواردة بالفئة رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0438623 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/22 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -كرم نسيم بطرس وشريكته 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 11-4414وجزء من  41-40سوهاج الكوثر القطع جزء من 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10منتجات الفئه  - 10الفئة 
 

التنازل عن البيان -اطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج االشتر

التجاري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأو أي جز ال يجوز التعامل مع هذا الملف - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442734 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 جي ام بي اتش هانتسمان ادفانسيد ماتيريالز  اليسنسينج  )سويتزرالند (

 شركة سويسرية محددودة 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل ,سويسرا 0410,سي اتش _044كليبيكشتراسيه 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

راتينج اإليبوكسي شبه المصنّع المستخدم في صناعة لوحات األرضيات من  - 10الفئة 

( دون 10المصنّعة الـــوارده بالفئة ) البولي يوريثين، الراتينجات الصناعية شبه

 غيرهــــــا
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444241 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/02 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -ناصر السيد عبد المنعم حسن 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القليوبيه -العبور  -الحي التاسع  -10414بلوك - 1قطعه  -الدور االول  - 1شقة 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواسير البالستيك بالفئة  - 10الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444963 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -تكنولوجيا المواد العازلة )محمد محمد عثمان أحمد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلة 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــالعات ـــفئ
 

 10المواد العازلة والبيونامين المؤكسد بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444964 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :يلالتسج إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -تكنولوجيا المواد العازلة )محمد محمد عثمان أحمد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلة 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10لبيونامين المؤكسد بالفئه المواد العازلة و ا - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االوان الموضحه بالصوره
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 ريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعيةج

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444965 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -( تكنولوجيا المواد العازلة )محمد محمد عثمان أحمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلة 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواد العازلة والبيونامين المؤكسد بالفئه  - 10الفئة 
 

منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره   االشتراطات        :   
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب سخ أومنه بالنقل أو الن ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444966 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد محمد عثمان أحمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1بيس الصحراوي عند عالمة الكيلة طريق المطار المتفرع من مصر بل

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواد العازلة والبيونامين المؤكسد بالفئه  - 10الفئة 
 

التنازل عن البيان  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 

التجاري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 عالمة ال

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444970 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -تكنولوجيا المواد العازله )محمد محمد عثمان أحمد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1الكيلة طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواد العازلة و البيونامين المؤكسد بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءمع هذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444972 

 خ :ــــــــــــــــــريبتا
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد محمد عثمان أحمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلة 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواد العازلة والبيونامين المؤكسد بالفئه  - 10الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره 

528808



خليةجهاز تنمية التجارة الدا  
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444974 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -تكنولوجيا المواد العازلة )محمد محمد عثمان أحمد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلة 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10مين المؤكسد بالفئة المواد العازلة والبيوتا - 10الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 اذج الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنم

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444978 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -محمد محمد عثمان أحمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلة 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواد العازلة والبيونامين المؤكسد بالفئه  - 10الفئة 
 

التنازل عن البيان  -الموضحه بالصوره  االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان

التجاري
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عادة الطبالتعديل أو النشر أو إع منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444983 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد -محمد محمد عثمان أحمد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

قطعة  - 10.1عالمة الكيلة طريق المطار المتفرع من مصر بلبيس الصحراوي عند 

 الشرقية - 14/ 110رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 المواد العازلة والبيونامين المؤكسد - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444985 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -تكنولوجيا المواد العازله )محمد محمد عثمان احمد( 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 10.1طريق المطار المتفرع من طريق مصر بلبيس الصحراوي عند عالمة الكيلو 

 الشرقية - 14/110قطعة رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المواد العازلة و البيونامين المؤكسد بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب النقل أو النسخ أومنه ب ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445057 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 افراد -رامى جالل عبد المنعم حامد بدر 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الغربيه -مركز المنحلة الكبرى  -بشبيش -عزبة ابو بدر 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

المطاط والغاتابرشا والصمغ واألسبستوس والميكا والمنتجات المصنوعة من  - 10الفئة 

فئات أخري( ،مواد بالستيكية مشكلة بالبثق لالستعمال في  هذه المواد و)غير واردة في

التصنيع ، مواد تغليف وحشو وعزل ، أنابيب مرنة غير معدنية وكافة المنتجات الواردة 

 10بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445159 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/13 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -عاصم سعيد سليمان عبد الصمد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 -القليوبية  -مركز القناطر الخيرية  -باسوس  -الدور الثالث  -ش المدرسة اإلبتدائي  1

 بملك/ سعيد سليمان عبد الصمد

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

العالمه مرتبطه مع  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

 536703العالمه رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جزال ي - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445428 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 1444 - 00041رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  144

 االمريكية

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

ستيكية عاكسة للحرارة ملونة، مضيئة، لالستخدام على نوافذ أغشية بال - 10الفئة 

المركبات، أغشية لحجب الضوء الساطع لنوافذ المركبات، أغشية من البالستيك ليست 

للتغليف؛ الحلقات المطاطية، مركبات سيور األبواب الواقية، مصدات مطاطية ماصة 

ة إلصالح فتحات التسرب، لالرتجاج، التعبئة المشتركة لألنابيب، مركبات كيميائي

الحشوات، السدادات ، حلقات الربط العازلة، بطانات المكابح المعالجة جزئياً، مركبات 

منع التسرب للوصالت المفصلية؛ وصالت غير معدنية لألنابيب، أنابيب بالستيكية، 

ألواح بالستيكية، أعمدة بالستيكية، األشرطة البالستيكية؛ أنابيب مرنة؛ المواد غير 

الموصلة للحفاظ على الحرارة، مركبات لمنع اإلشعاع الحراري، مواد عازلة للصوت، 

ألواح وأنابيب للعزل الحراري؛ مواد عازلة؛ حشوات للوصالت التمددية، مواد حشو 

 ( دون غيرهـــــــــــــا10مصنوعة من المطاط أو البالستيك الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

منح الطالب حق اسبقية -:         االشتراطات     
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445681 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 دةدولة االمارات العربية المتح  -دبي  44100ص ب 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10رقائق خالت السليلوز المستخدمة كمواد تعبئة ؛ قفازات عازلة. بالفئة  - 10الفئة 
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 تجارية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات ال

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447355 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه توصيه بسيطه -وشركاه -مجدى احمد على زهران 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المنطقه الصناعيه السادسه القاهره 10مدينة بدر القطعه رقم 

 17 : المةــــــات العـــفئ
 

 10حامل من البالستيك الوارد بالفئه  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالنشر أو إعادة الطب التعديل أو منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447986 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -أسامه على عبدالمقصود وشريكه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بجوار مخزن شيل للزيوت -المنطقه الصناعيه الثانيه باالسماعيليه  -االسماعيليه 

 17 : المةــــــات العـــئف
 

 10جميع المنتجات الوارده بالفئه رقم  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0380004 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2018/11/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة توصية بسيطة -العالمية ستار للصناعة 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع  11قطعة  04411بلوك  -االمتداد الغربى  -المنطقة الصناعية  -مدنية العبور 

114 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

هذه المواد الجلود المدبوغة وتقليد الجلود المدبوغة والمنتجات المصنوعة من  - 10الفئة 

)غير الواردة فى فئات أخرى ( ، جلود الحيوانات الخام أو المدبوغة الصناديق 

والحقائب السفرية والمظالت والشماسي والعصي ، والسياط وأطقم الحيونات والسروج 

 دون غيرها 10فئة 
 

الموضحة منح الطالب حق خاص على االلوان  -االشتراطات        :      التنازل عن رسم النجمة 

تعهد مالك العالمه باستخدامها مجمعه -بالصورة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءأي جزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434548 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -ة الرسو -بورسعيد الصناعية 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
 

منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالنماذج -االشتراطات        :      
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0440000 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/04/05 

 :التسجيل م طالبإس
 

 فرد مصرى الجنسية -احمد طلعت محمد عفيفى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 اكتوبر الجيزة 4مدينه  1شقه  009قطعه  0مجمع  0الحى 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 دعد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0444516 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/06 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة -جينرال للمعدات الفوتوغرافية 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 الجيزة -إمبابة  -ش الوادي الجديد من ش المسابك  0

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10دة بالفئة المنتجات الوار - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445429 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئوليه محدوده -شركة جينيرال موتورز ال ال سي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

الواليات المتحدة  - 1444 - 00041رينيساس سنتر ، ديترويت ، والية ميشيغان  144

 االمريكية

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

  - 10الفئة 

حقائب الظهر، محافظ الجيب لألوراق النقدية، والحقائب الجلدية، حافظات بطاقات 

اة البريد، الحقائب القماشية اسطوانية الشكل، حقائب األعمال، حقائب الحمل، حقائب سع

حمل األلبسة، حقائب االمتعة، حقائب صغيرة للمالبس عند السفر لفترة قصيرة، حقائب 

الحمل ، المظالت، ومحافظ النقود، صناديق الثياب، حقائب الترحال وحقائب السفر؛ 

ئب الرياضيين، الحقائب بضائع مصنوعة من الجلود والجلود المقلدة، بما في ذلك حقا

الرياضية، حماالت الكتف لحمل األطفال، وحقائب الشاطئ، حقائب الكتب، حقائب 

حفاظات األطفال، حقائب للتخييم، الحقائب للصاالت الرياضية، حقائب الحمل ، الحقائب 

المدرسية، حقائب الخصر ذات األشكال المبتكرة، الحقائب المحمولة على الظهر، 

لقة على الخصر، أكياس التسوق، محافظ النقود الصغيرة التي توضع الحقائب المع

بالجيب، حقائب اليد، الحقائب التي تعلق على الكتف، حقائب مستحضرات التجميل، 

حقائب المستندات والملفات، حافظات بطاقات االئتمان، حافظات جوازات السفر، 

رات التجميل؛ المظالت وحافظات المفاتيح، حافظات العمل المعدنية؛ حقائب مستحض

الشمسية؛ وعصي المشي، حقائب الحمل؛ رقع التعليق لحقائب السفر؛ حافظات المفاتيح 

وحامالت بطاقات العمل، األحزمة، حقائب األدوات الجلدية الـــــــــــــــــوارده بالفئة 

 ( دون غيرهـــــــــــــا10)
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

يهاالشتراطات        :      منح الطالب حق اسبق
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 العالمات التجارية والنماذج الصناعية جريدة

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445461 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد محمد محمود عبد الله الشافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

مجمع شركة مركز أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة ب4الكائن بـ  - 114المصنع رقم 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطورة 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10شنط المدارس، وشنط السفر، والمنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ومنه بالنقل أو النسخ أ ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445465 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد الله الشافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة بمجمع شركة مركز 4الكائن بـ  - 114المصنع رقم 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطورة 

 18 : ةالمــــــات العـــفئ
 

 10شنط المدارس، وشنط السفر، والمنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445468 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -محمد محمد محمود عبد الله الشافعي 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقة الصناعية الثالثة بمجمع شركة مركز 4الكائن بـ  - 114المصنع رقم 

 الشرقية -مدينة العاشر من رمضان  -صناعة الجلود المتطورة 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10شنط المدارس، وشنط السفر، والمنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءذا الملف أو أي جزال يجوز التعامل مع ه - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445532 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصري الجنسيه -فرد  -محمد محمد محمود عبد اللة الشافعى 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز صناعة 4الكائنه  114المصنع رقم 

 الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -لجلود المتطوره  ا

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10شنط مدارش وشنط سفر واالصناف الموجوده بالفئه  - 10الفئة 
 



 جهاز تنمية التجارة الداخلية
 

 

 

245 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445537 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/16 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصرى الجنسية -د محمد محمود عبد الله الشافعى محم

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

أ شرق المنطقه الصناعيه الثالثه بمجمع شركة مركز صناعة 4الكائنه  114المصنع رقم 

 الشرقيه  -مدينة العاشر من رمضان  -الجلود المتطوره  

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10رس وشنط سفر والمنتجات الواردة بالفئه شنط مدا - 10الفئة 
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 الصناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج 

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0445682 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/17 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة ذات مسئولية محدودة  -مركز اللولو  

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ربية المتحدةدولة االمارات الع  -دبي  44100ص ب 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

حافظات بطاقات األعمال ومحافظ الجيب ؛ حقائب أمتعة وحقائب حمل ؛  - 10الفئة 

حقائب مكياج ؛ حقائب مكياج تباع فارغة ؛ علب مكياج تباع فارغة ؛ حقائب مدرسية؛ 

؛ حقائب حقائب ذات حزام ) رباط ( طويل تلبس حول الجسم لحمل األطفال الرضع 

سفرية ؛ حقائب للسفر ؛ صناديق الثياب ؛ المظالت والشماسي ؛ عصي المشي. بالفئة 

10 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالطبالتعديل أو النشر أو إعادة  منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446351 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/23 

 :التسجيل إسم طالب
 

 فرد مصري الجنسيه -مجدي حلمي نصيف سعد 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 1بورسعيد الشرق برج الخليج شارع الجمهورية وحافظ ابراهيم محل 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المنتجات الواردة بالفئة  - 10الفئة 
 

تعهد مالك العالمه  -االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالنماذج 

باستخدامها في مجموعها
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446432 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/24 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شينزهين ليمور ماركتنج كونسالتنسى كو ليمتد

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

وانجهاى  91نانهاى رز  جاردن  فيس اى نو  10 - 09بيلدنج  10 - 09ايه بيلدنج  1

 ستريت نانشان ديستركت شينزهين الصين -هايشانج كوميونتى شيكو  -ود ر

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

جزادين ، حقائب مدرسية ، حقائب ظهر ، حقائب يد ،صناديق ثياب ]حقائب  - 10الفئة 

سفرية[ ،علب مفاتيح ،حقائب ، جلود حيوانات ، مظالت ،أكياس تسوق الواردة بالفئة 

 10رقم 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب ل أو النسخ أومنه بالنق ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0446745 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/06/28 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمه -شركة تاي هاوس لالستيراد والتصدير 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -المعادي  -حدائق المعادي  140ش  41

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447236 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 مصرى الجنسية -فرد   -سامح محي الدين الجفان 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

بالمنطقة الصناعية االمتداد  10449بلوك  14القطعة رقم -ور مدينه العب -القليوبيه 

 الشمالي

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10جميع منتجات الفئه رقم  - 10الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءالتعامل مع هذا الملف أو أي جزال يجوز  - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447503 

 خ :ــــــــــــــــــتاريب
 

2021/07/05 

 :التسجيل إسم طالب
 

 اردنى الجنسية -فرد  -سيف محمود شحاده التلهوني 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 المملكة االردنيه الهاشميه  -عمان 

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المنتجات الواردة بالفئه رقم  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0447737 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/07 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركه تضامن -روماني سامي عدلي تعلب 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -ش جمال الدين عفيفي احمد فخري مدينة نصر  0

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10لمنتجات الواردة بالفئة ا - 10الفئة 
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 ية والنماذج الصناعيةجريدة العالمات التجار

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0448088 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/11 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة تضامن -رومانى سامي عدلي تعلب

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 القاهرة -مدينة نصر  -ش جمال الدين عفيفى احمد فخرى  0

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10المنتجات الواردة بالفئه  - 10الفئة 
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عشر أو إعادة الطبالتعديل أو الن منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0449144 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/07/29 

 :التسجيل إسم طالب
 

 ش توصيه بسيطه  -ابو زيد عبد الحفيظ وشركاه 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

شارع  -المبني البريدي االستثماري  -الدور الخامس  0سعيد الوحده رقم  بور

 الجمهوريه  حي الشرق

 18 : المةــــــات العـــفئ
 

 10منتجات الفئه  - 10الفئة 
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255 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0434549 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/02/04 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة مساهمة مصرية -شركة كابسى للدهانات 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بور سعيد -الرسوة  -بورسعيد الصناعية 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

 19جميع المنتجات الواردة بالفئه  - 19الفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص علي االلوان الموضحه بالصوره
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 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءزال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي ج - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0437997 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/03/15 

 :التسجيل إسم طالب
 

 شركة فورسا إس إيه

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 كاوكا، كولومبيا -كالوتو  1باركي اندستريال واي كوميرثيال ديل كاوكا ايتابا 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد بناء )غير معدنية(، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، أسفلت وزفت  - 19الفئة 

 19وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نصب )مجسمات( غير معدنية الواردة بالفئة 
 

االشتراطات        :      منح الطالب حق خاص على االلوان الموضحة بالصورة
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257 

 

 جريدة العالمات التجارية والنماذج الصناعية

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 العالمة 

 
 

 : عنها طلب رقم قدم 
 

    0442713 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

شركة ذات  مسئولية محدودة مختلطه تأسست  -شركه مصنع أسك للجبس المحدوده 

 وقائمة طبقا لقوانين المملكة العربية السعودية

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 ناعات الخفيفة، المملكة العربية السعودية. ينبع الصناعية، منطقة الص

 

 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد بناء )غير معدنية(، أنابيب قاسية غير معدنية للمباني، إسفلت وزفت  - 19الفئة 

وقار، مباني غير معدنية قابلة للنقل، نصب )مجسمات( غير معدنية وجميع المنتجات 

 .19الواردة في الفئة 
 



الداخليةجهاز تنمية التجارة   
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 ناعيةجريدة العالمات التجارية والنماذج الص

 عالتعديل أو النشر أو إعادة الطب منه بالنقل أو النسخ أو ءال يجوز التعامل مع هذا الملف أو أي جز - 989 عدد

 

 

 لعالمة ا

 
 

 : قدم عنها طلب رقم 
 

    0442736 

 خ :ــــــــــــــــــبتاري
 

2021/05/10 

 :التسجيل إسم طالب
 

 -هانتسمان ادفانسيد ماتيريالز  اليسنسينج  )سويتزرالند ( جي ام بي اتش 

 شركة سويسرية محددودة 

 

 :وانــــــــــــــــــالعن
 

 بازل ,سويسرا 0410,سي اتش _044كليبيكشتراسيه 

 19 : المةــــــات العـــفئ
 

مواد البناء، تحديدا: ألواح األرضيات المكونة أساًسا من مواد غير معدنية؛  - 19الفئة 

مواد اإلنشاء على شكل ألواح مركبة غير معدنية؛ أرضيات هندسية غير مصنوعة من 

تخدمة في تشييد األرضيات المعدن؛ مواد اإلنشاء، تحديدا: المواد غير المعدنية المس

 ( دون غيرهـــــــــــــا19الـــــــــــــــــوارده بالفئة )
 

 


